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NOTES D’INTERES

TALLERS febrer 
(Gratuït per als socis) 

Dissabte 19 de març de 9,30 a 13,30
(15 minuts descans) y de 16 a 20 (15
minuts descans)
La temàtica bàsica consisteix a treballar
amb Nikon Capture, ja que és el pro-
grama que ell utilitza per retocar les
seves fotografies. Constarà de dues parts
de 4h.
Si algú vol quedar-se a dinar, es buscarà
un restaurant amb un menú assequible.
El preu per persona és de 43 €
S‘ imprimiran fotocòpies del temari, que
estaran a disposició dels interessats.
TOTS ELS INTERESSATS HO HAU-
RAN DE COMUNICAR A SECRETARIA

Taller NX2
Serà impartit per Frederic Garrido.

Taller d’audiovisuals.
Per Teresa Tarabal i Pere Romero
Disbte. 19 de febrer de 10,00 a 13,30 h. 
Temàtica:
Fer fotos pensant en un audiovisual.
Preparar les imatges. Inserir les diaposi-
tives en la línia de temps.Transicions
Buscar i mesclar música, compassar
l’àudio amb les imatges Trucs, zooms,
escombrats, titulars, etc.

Taller Textures.
Per Jordi Llorca
Disbte. 26 de febrer de 10,00 a 13,30 h.
Temàtica
Escollir textura
Fusionar-la amb la imatge principal
Modificar, rebaixar, afegir efectes a la
textura.

INSCRIPCIÓNS A SECRETARIA

CURSOS 2011 
(Gratuït per als socis)

Curs Photoshop principiants per Pere Romero
1er trimestre dimecres  del 2/2/2011 al 27/4/2011 de 19,00 a 21,00 hores
Curs basic fotografia per Manel Peiro
1er trimestre dijous del 3/2/2011 al 28/4/2011 de 19,00 a 21,00 hores

Inscripcións a secretaria

NECROLÒGICA
Volem donar el nostre més sentit condol al nostre comptador

Carles Moreso Quelart pel traspàs de la seva germana ocurregut el passat 
dia 29-1-2011
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José A. Andrés Ferriz

EDITORIAL
No vull deixar de banda i també he de
donar les gràcies a l’Antoni Civantos
Lambea per la tasca que porta desenvo-
lupant al Museu de l’entitat i també a
Manel  Garcia Egea per la feina que a
portat a terme amb la pàgina Web i aju-
dant al Museu.
També vull destacar el reconeixement
que la nostra entitat està tornant a adqui-
rir últimament, degut a la participació
dels nostres socis en concursos nacionals
i internacionals, l’alt nivell fotogràfic i als
resultats positius pels premis obtinguts i,
per descomptat, a la quantitat d’exposi-
cions dutes a terme pels nostres socis a
Catalunya, a l’Estat i arreu del món.
Uns altres temes positius per l’Agrupació
van ser els tallers per a nens i nenes por-
tats a terme per en Pere Romero, dintre i
fora de la nostra entitat, la participació de
socis de l’Agrupació Fotogràfica de Sant
Adrià als temes obligats i a les excursions
de la AFC; també les sessions de llum ar-
tificial, que van ser moltes i han estat
força interessants, amb una notable par-
ticipació i gran varietat de models, tema
que va estar desenvolupat per en Salva-
dor Atance.  

Quan l’any passat vam començar la ges-
tió de l’entitat, vam pensar que no seria
un camí de roses, i sobretot, la part eco-
nòmica on, degut a les baixades del inte-
ressos i la possibilitat de començar les
obres de l’escala per posar l’ascensor, te-
níem unes perspectives incertes. Però poc
a poc i pas a pas tot va anar sortint dins
d’una línia normal, i fins i tot, hem estat
per sobre de les previsions que teníem a
principis de l’any 2010. Hem fet dues
edicions del nostre butlletí a tot color,
hem superat les activitats de l’entitat de
l’any anterior i, encara que no han co-
mençat les obres de l’ascensor i que
estem a la espera de la possible
instal·lació, ja tenim tres pagaments
avançats. 
A l’editorial de l’anterior butlletí donava
les gràcies a tots els membres de junta
que van començar amb mi i a tots
aquests que han col·laborat; reitero el
meu agraïment a tots ells pel treball que
durant aquest any han dut a terme per
l’entitat. M’hauria agradat que tots els
que van començar haguessin arribat fins
al final, però no va ser així, i per diferents
motius em van presentar la dimissió: Da-
niel Garcia Valls, Vice-president; Elisa
Mora de Checa, Vocal de Cultura; Car-
men Garcia Portabales, Vocal de Biblio-
teca i Manel Garcia Egea, Pàgina Web;
però...  malgrat que és molt difícil trobar
col·laboradors, hem cobert les vacants
per continuar un any més amb les activi-
tats de l’entitat. La vacant de Vice-presi-
dent estarà coberta per Eduard Feliu
Guasch; la de Cultura i pàgina Web per
Manel Peiro Mir, i la de Biblioteca per
Joan Ollé Llinàs, per tant: gràcies de nou
a tots els que segueixen i als nous que
s’incorporen benvinguts. 
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Eduard Coronado Calatayud, Cipriano
González Crespo, Fèlix Mascaró Simón,
Eduard Feliu Guasch, Manel Saiz Suau,
Antonia de Sanfelix Trius, Elda Bruna
Bertaqui, Miquel Peiró Crespi, Josep
Soler Soler i Josep Marcet, a tots ells
moltes gràcies per les seves aportacions
al nostre Museu.
També es va col·laborar amb l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Blanes, en la Festa de
la Fotografia, deixant material, per la
seva exhibició dins de l’exposició que
van organitzar “Història de la Fotogra-
fia”, sent un èxit de visitants que van
lloar el material exhibit.
Voldria agrair també la col·laboració de
la Mª Teresa Tarabal, en Manel García i
en Josep Mª Vila de la Hoz, que amb el
seu ajut fan possible el intentar anar mi-
llorant de mica en mica un dels patrimo-
nis més preuats de la nostra Entitat.

MEMORIES D’ACTIVITATS 2010

MUSEU 

Aquest any, el treball realitzat al Museu
a més de les donacions, ha estat, el de
anar digitalitzant l’arxiu de negatius, a
final d’any tenim controlats quasi
14.000 negatius, xifra important, però
encara molt lluny  de la seva finalitza-
ció.
A més també s’ha iniciat la digitalització
de les fotografies de la nostra fototeca,
que juntament amb les quasi 3.000 fo-
tografies que es van cedir al MNAC,
podem arribar a unes 7.000 fotografies
de diferents socis de l’Entitat, un patri-
moni important, que dona un gran
valor afegit a la nostra Entitat. Aquesta
digitalització, la estem fent juntament
amb en Manel  García.
Respecte a les donacions, enguany ha
estat un bon any, ha entrat força mate-
rial que de mica en mica ens dona una
varietat de càmeres i objectes impor-
tant, voldríem agrair als següents
Srs/es:: José Francisco Avila, Teresa
Boixader Luis, Josep Mª García Alvarez,
Alfred Navarro Mata, Rosa Mª Calaf i
Argemí, Enric Armengol Pérez, Josep
Colomé Esmel,  Manel García Egea,
Tomàs Martí Canadell,

Antoni Civantos
President Museu
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No és habitual que la vocalia de Butlletí
presenti les memòries d’activitat de
l’any, ja que la seva gestió queda reflec-
tida en el mateix Butlletí, però aquest
any vull fer una excepció perquè consi-
dero que certes coses no estan prou ex-
plicades.
A part de l’excepcionalitat d’aconseguir
imprimir dos dels números en color per
primer cop a la història de l’Agrupació,
vull destacar diverses coses. Primer, s’ha
aconseguit que, sense desviar-se del
món de la fotografia, diverses empreses
insereixin publicitat, cosa que ha per-
mès sufragar la diferència de costos
d’impressió i l’augment de la tirada, que
ha passat de ser de 500 a 1500 exem-
plars. També s’ha passat de 24 a 32 pà-
gines, el que permet donar-li més
contingut, la incorporació d’alguna sec-
ció nova com és “la Galeria d’artistes”,
personalitzar les entrevistes, incloure al-
guna d’algun dels fotògrafs més desta-
cats, articles d’opinió, la possibilitat de
que surtin més Trucs de Photoshop, fent
que algun sigui fet per mestres de la fo-
tografia moderna, etc .

BUTLLETÍ

Espero que els canvis introduïts mereixin
la vostra aprovació, ja que tot el que fa
la Junta està pensat per al bon funciona-
ment de l’Entitat i com a servei al soci.

El major número d’exemplars no ha
estat una decisió arbitrària; el Butlletí
s’ha distribuït més del que es feia ante-
riorment, i com a conseqüència, la difu-
sió del nom de l’Agrupació és més gran,
donant com a resultat un petit creixe-
ment en el número de socis, que espero
tingui continuïtat en els propers anys.
Els objectius per al futur són molts i molt
ambiciosos. M’agradaria aconseguir
que tots els números fossin en color,
modernitzar el disseny i passar de la
mida actual a Din A4.
Tot això només serà possible amb el fi-
nançament adequat, que espero acon-
seguir consolidant els anunciants,
afegint-ne algun de nou i comptant amb
més socis.

Pere Romero
Vocal de Butlletí
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Ferran Morán
Vocal Concursos i exposicions

Exposicions temporals inaugurades
a la sala Nou Espai: Benet Arbolí, José
Mª Roig, José M. Fernandez, Salvador
Atance, Andreu Clapés, Margarita Fresco,
Roberto Molina, Emili Combalía, Ramón
Cabrera, Pere Romero, Salvador Alemán,
José Fco. Ávila,   Gregorio Vargas, Albert
Plaza, Dolores Bañon, Cristóbal López,
Emilia Salas, Hortensia González y Jordi
Borrell.
Exposicions temporals inaugurades
a la sala Bruno Argemì: José Verón,
Frederic Sagués, Juan Martí, Miquel
Peiró, Joan Mimó, Miquel Padilla, Manel
García, 41è. Trofeu Luis Navarro, Foto
Art Manresa, Col·lectiva dels 171 anys de
la fotografia, Carles Moreso, Julio Gon-
zález, A.F.T.A.O. de Berga y Josep Lluis
Roig.
Exposicions temporals exposades al
Recó del soci : els temes obligats, les
fotos premiades del concurs “ la propera
de franc “, les premiades al concurs social
d’estudi, les de les sessions de llum artifi-
cial, les dels actes conjunts del grup de
dones de l’ A.F.C.
S’han realitzat 150 veredictes en què han
participat 32 membres del Cos de Jurats
de l’ A.F.C.

CONCURSOS I EXPOSICIONS 

Concursos realitzats per l’A.F.C.:
Social de temes obligats, de les excur-
sions programades, “Luis Navarro”, so-
cial d’arxius digitals, social de fotografies
d’estudi, de la portada del butlletí de de-
sembre, social de Fi d’Any i per seleccio-
nar les fotografies de l’exposició al
restaurant Ateneu.
Veredictes realitzats par a l’A.F.C.:
Concurs social de temes obligats, de les
excursions realitzades durant l’ any, del
“Luis Navarro”, social d’arxius digitals, de
fotografies d’estudi, de la portada del but-
lletí de desembre, de Fi d’Any. 
Veredictes realitzats per a altres en-
titats: temes obligats de l’ Agrupació de
Gavà, Foto Club La Guineueta, Agrupa-
ció d’Horta, Caixa Catalunya, Fundació
Caixa Catalunya, Agrupació Fotogràfica
de Ripollet, Amics dels Cactus, Museu de
Castellgalí, Casal Bac de Roda, Agrupa-
ció Fotogràfica de Viladecans, Afocer, els
temes obligats en Blipoint, Penya Excur-
sionista Guimerà, l’ empresa Kettal, Cen-
tre Excursionista Puigcastellar, Casal de
Barri La Prosperitat, Institut Català de la
Salut – SAP Dreta de Barcelona, l’ em-
presa Sedatex, S.A., l’ empresa Puig, 
Catalunya Caixa, Club Hispamer, Classi-
ficador de Sant Adrià del Besòs, Associa-
ció d’entitats excursionistes del Barcelonès.
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fotografia infantil fora de l’entitat, a l’es-
cola Puig d’Agulles de Corbera. 
Tertúlies a càrrec d’en Domènec L. Alió.
Curset bàsic de fotografia de suport di-
gital a càrrec de José A. Andrés. 
Tallers de fotografia nivell 0 a càrrec de
Eduard Cucalón, Jorge Llorca, José A.
Andrés, Antoni Civantos.
Curs de fotografia nivell 0 a càrrec de
Pere Romero
Presentació del llibre “Memòries d’un
Investigador d’Art” d’Antoni Picas.
Pàgina Flickr de l’AFC a càrrec de Sal-
vador Atance.
Proposta de fòrum fotogràfic de Salva-
dor Atance.
Estudi preliminar de models de socis a
càrrec de Salvador Atance.   
Recollida de material del Club Sant
Jordi / Caixa Catalunya, Canson, Almo-
neska i l’editorial Claret per la Festa in-
fantil de Nadal. 

VOCALIA DE CULTURA
Resum d’activitas portades a terme du-
rant l’any 2010 per aquesta Vocalia:
S’han realitzat excursions a: Vallbona de
les Monges, Rupit, Empúries i Castell de
Figueres, organitzades pels socis Manel
Saiz i Ferran Morán.
S’han fet sortides culturals a: Badalona,
Canet de Mar, Vilanova i la Geltrú, Gi-
rona, Gelida i Vic, organitzades pel soci
Jordi Alcacer.
Visita de socis a La Pedrera.
Tres reunions de socis.
Dues visites al mestre Ramon Vilalta i
una altra al mestre Eugeni Forcano, per
lliurar sengles diplomes.
Tallers: Eduard Cucalón va fer un “Cap-
ture Nikon”, Mª Teresa Tarabal va fer un
d’Audiovisuals, Frederic  Sagués i Cris-
tóbal López van fer un de Strobist, Ga-
briel Brau un de Photoshop CS5, Pere
Romero un infantil de fotografia i en
Salvador Atance un de Flickr.
Pere Romero també va fer un taller de 

LABORATORI
Manteniment
-conservació de les làmpades de les am-
pliadores
-buidat i neteja de les bústies no llogades
LLUM ARTIFICIAL
Manteniment
-conservació dels sistemes de flash
-adquisició de triggers de ràdio
-adquisició de fondos per sessions col·lec-
tives
-dotació de música de fons
-dotació de mirall i columna d’atrezzo
-adquisició de flashímetre
-localització de models per a les sessions
col·lectives
Activitats
-sessions col·lectives de fotografia d’es-
tudi amb models
-tallers/sessions de Strobist amb models
-sessions fotografiades de bodypainting
de models

LABORATORI I LLUM ARTIFICIAL
INFORME I DADES
Laboratori
L’ús dels laboratoris és molt marginal, es-
sent visitats només per 3 socis esporàdi-
cament.
Llum artificial
S’han fet 24 sessions / tallers amb models
en aquest període, alguns fora de l’estudi
per la possibilitat d’ il·luminar amb flas-
hos de butxaca disparats per radio. 
Pel que fa a la varietat de models, han
estat 3 nois i 22 noies, de les que 4 han
estat convocades dues vegades i la resta
només una.
Durant les sessions col·lectives s’ha tingut
una assistència mitjana de 10,6 socis per
sessió, de manera que s’han pogut cobrir
les despeses. 
L’ús de l’estudi pels socis individualment
ha estat molt esporàdic, tenint registrades
només 14 reserves en tot l’any.
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Segons l’ informe de Google Analytics
durant l’ any passat hem rebut la visita d’
11.815 internautes en la nostra pàgina
www.afc.cat. Encara que en la seva ma-
joria són del nostre entorn, també hi ha
de 48 països més que en alguna ocasió
ens han visitat. 
Crec personalment que no està mala-
ment tenint en compte que la nostra pà-
gina va ser creada per donar-nos a
conèixer i per servir el millor possible als
nostres socis. 

PAGINA WEB 2.010

Manel García Egea.

Visites
1 11.815

11.815 visites de 48 paisos

PARTICIPANTS : Tots el socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
TEMA : Fotos fetes a les sessions col·lectives de llum artificial, amb una antiguitat
no superior a 2 anys, i que no hagin estat presentades a cap concurs social o nacio-
nal convocat per la A.F.C. 
PREMISSES : Les fotos han de complir els següents requisits: 
Bust d’una persona mostrant la cara i en format vertical.
S’admetran, en base al llenguatge cinematogràfic i segons el tipus de pla:
•Bust o pla mitjà curt: capta el cos des del cap fins a la meitat del pit.
•Primer pla: recull el rostre i les espatlles.
No s’admetran:
•Pla sencer: enquadra la figura sencera del personatge a fotografiar, des dels peus
fins al cap.
•Tres quarts, pla americà o pla mitjà llarg: retalla la figura pels genolls aproximada-
ment.
•Pla mitjà: retalla el cos en la fotografia a l’alçada de la cintura.
•Primeríssim pla: capta el rostre des de la base del mentó fins a la punta del cap.
•Pla detall: recull una petita part d’un cos o un objecte.
QUANTITAT D’OBRES : Fins a tres per concursant. Les fotografies es premiaran
individualment i només es donarà un premi per guanyador.
PRESENTACIÓ : Muntades sobre suport rígid i vertical de 30 x 40 cm. i amb un
gruix de 1 a 3 mm.  S’adjuntarà el fitxer en format digital a 300 dpi i 10x15cm
mínim (superior a 1180x1780 pix).
TÈCNIQUES : S’admetran totes les tècniques i procediments.
PREMIS : Un primer premi amb trofeu. Un segon i tercer premi amb medalla de
l’A.F.C.
JURAT : Estarà format per tres persones del Cos de Jurats de l’ A.F.C.
ADMISSIÓ : Fins les 21 hores del dia 18 de març de 2011.
VEREDICTE : Es farà públic el divendres 31 de març de 2011 a les 19 hores.
LLIURAMENT DE PREMIS : Al final del veredicte del dia 31 de març de 2011.
EXPOSICIÓ : Les fotografies guanyadores seran exposades en el Racó del Soci.

CONCURS SOCIAL DE RETRAT DE 2011
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IMATGES NADALENQUES 
DE L’AUTOR JORDI BORRELL

NOU ESPAI

El passat dia 13 de desembre, festivitat
de Santa Llúcia, el nostre consoci i amic
Jordi Borrell ens va presentar una molt
bona exposició fotogràfica titulada “Imat-
ges Nadalenques”; així, durant totes les
festes de Nadal vam poder gaudir d’a-
questes fotografies tan adients, com són
les tradicionals fires de Santa Llúcia a la
Catedral i a la Sagrada Família, les repre-
sentacions dels “Pastorets”, els pessebres
als llocs emblemàtics, la cavalcada dels
Reis, etc…
Aquesta exposició constava de 29 foto-
grafies totes elles a color i de mida gran
(30X40). Les imatges estan ben enqua-
drades i treballades, tenint en compte la
dificultat d’alguns diorames que va captar
a l’interior de la seu de l’Associació de
Pessebristes. 
El nostre amic Jordi Borrell és un autor
molt conegut a casa nostra. Farà un parell
d’anys ja ens va presentar unes fotogra-
fies de pessebres i ens van agradar tant
que li vam demanar que ens en presentés
de noves. Hem vist que ha millorat molt,
ara ha après a retocar-les amb l’ordina-
dor i, com que el tema nadalenc és un
dels que agraden a tothom, ja li tenim re-
servat el nostre Nou Espai per a l’any
2012.
En relació a les fotografies d’aquesta ex-
posició, no puc comentar-les totes, però
intentaré fer menys text perquè siguin pu-
blicades més fotografies.
Feta als jardinets del Bisbat de Barcelona,
damunt d’una llosa de pedra veiem les fi-
gures blanques del naixement, un con-
trast molt ben aconseguit.

A la plaça Sant Jaume veiem un naixe-
ment tradicional amb figures grans, el
nen Jesús està sobre l’herba, deu tenir
una mica de fred.

Un diorama de l’associació de Pessebris-
tes ens mostra a la Verge Maria sobre una
somera i a Sant Josep que truca a les por-
tes de les cases de Betlem demanant un
lloc per passar la nit. Molt bonica de
llums.
Un simpàtic tió amb barretina ens desitja
Bones Festes. Era la fotografia que anun-
ciava l’exposició i tenia un gran impacte.
Una representació dels “Pastorets” al
Centre Cívic de la Sagrada Família.
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Dins l’església de Betlem, a les Rambles
de Barcelona, en Jordi va captar una es-
cena moderna de l’anunciació. Veiem a
Maria agenollada i amb les mans juntes
escoltant l’àngel que no du ales, però
notem una bona composició d’aquesta
escena.

Un costum molt català on els personatges
han tingut la gentilesa de posar per les fo-
tografies del nostre autor.

Una cova a la fira de Santa Llúcia: veiem
la verge amb el nen ben tapadet, al mig
uns angelets barrocs i a l’altra costat a
Sant Josep amb la vara florida; darrera
intuïm la mula i el bou.

Una fotografia molt verda: un venedor de
molsa, vestit tot de verd i fins i tot el mos-
trador està folrat amb un paper verd. Fo-
tografia força ecologista.

Els tres reis avancen pel desert muntats
en camells, els seus patges els guien cap
al portal per adorar al nen. Bonica es-
cena captada en un gran pessebre al barri
de la Sagrada Família.

Felicitar a l’amic Jordi per aquesta mostra
nadalenca i demanar-li que treballi pen-
sant en la propera cita.

Elisenda Domingo  
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EXPOSICIÓ DEL GRUP DE DONES
AIGUA

A la sala “Bruno Argemí” el Grup de
Dones de la nostra agrupació ha fet una
nova exposició sota el títol genèric 
d’ “Aigua”. Vagi per endavant la meva
sincera felicitació per l’alt nivell creatiu i
tècnic assolit per les obres presentades.
Mirar-les repetidament és un gran plaer
per a la vista i l’esperit. Les fotografies
que he triat per a comentar són les que
mostren una realitat objectiva i són les
que més m’agraden, sense cap ànim de
menysprear les altres.
La Francesca Portolés ens ofereix la
imatge d’una dona que alleta el seu fill
que sosté amb un braç, mentre ella beu
aigua d’una ampolla. La simbiosi és per-
fecta: el nen petit beu la vida del pit de
la mare mentre ella beu aigua, font im-
prescindible per l’origen de la vida; lí-
quid avui ja més preuat que l’or o el
petroli i que és i serà motiu de contro-
vèrsia entre països. Una il·luminació la-
teral realça els perfils de la imatge,
sumint el fons en l’ombra, i destacant tot
el protagonisme dels personatges. 

La Lídia Llàcer ha captat una imatge
melangiosa i tranquil·la. En unes aigües
encalmades, una barca petita, vella i so-
litària espera l’ improbable  arribada del
seu mariner. Els anys li han robat la llu-
entor de la pintura nova i ara no li resten
ni els rems que la feien lliscar per l’aigua,
sent la companya d’un treballador in-
cansable. El temps és un element inexo-
rable que ho redueix tot a l’oblit, tal com
farà amb nosaltres.

L’Elisenda Domingo ha captat una
imatge més optimista, engrescadora i
plena d’alegria infantil. A unes àmplies
fonts de la plaça Russell Square, molt a
prop del Museu Britànic de Londres, un
nen i una nena juguen als brolladors
d’aigua que els envolten, sense atendre
cap altra ocupació que no sigui la d’in-
tentar agafar l’aigua que comparteix la
seva alegria innocent. El nen, en primer
pla, està ajagut jugant amb una fulla
d’arbre, potser convertida en un vaixell
per la seva imaginació. Al seu darrera,
una nena està dreta i sembla sortir de
l’aigua com una Venus infantil. La llum
que il·lumina l’escena a contrallum re-
alça la transparència de l’aigua, retallant
la silueta dels protagonistes. És aquesta
una fotografia molt ben aconseguida.
La Victòria Bonet ha viatjat fins al Viet-
nam per a aconseguir una imatge espec-
tacular. En un immens mar de plata,
unes petites muntanyes apareixen al mig   
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de temps aturat en el més plàcid dels
somnis. 
Per últim, la Montserrat Balaguer ha
plasmat la seva fina sensibilitat en una
barca, aquesta molt nova, que resta lli-
gada a l’embarcador, una rústica cons-
trucció de troncs clavats a la vora del
mar. El reflex de la barca a l’aigua li
dóna una doble imatge tremolosa pel
moviment de les ones. La llum suau
il·lumina uniformement el paisatge
ampli i solitari transmetent una sensació
de benestar, sense cap ésser viu. Per re-
marcar la sensació de llibertat, l’absència
del mariner a la barca ens convida a en-
dinsar-nos en la llunyania d’unes aigües
tranquil·les que es perden al fons de la
imatge. 

de l’aigua, amb un aspecte sinistre i
amenaçador. Més enllà unes altres mun-
tanyes més altes i difuminades per la
boira, accentuen el caire irreal i subjuga-
dor d’aquest paisatge misteriós, que em
recorda el viatge de Sigfrid pel  Rhin, de
Wagner.

La Dolores Bañón ha anat més a prop,
a l’ Albufera de València per emportar-
se la imatge que ara es pot veure. És una
composició d’una gran delicadesa. Els
tons pastels de la llum (no sé si del cap-
vespre o de l’albada), il·luminen amb un
to rosat una immensa superfície d’aigua
amb profusió de pals emergents, en al-
guns dels quals descansen els ocells ma-
rins. Més al fons, les xarxes creuen tot
l’espai abastat per l’objectiu, multiplicant
el seu aspecte pel reflex de l’aigua. La
contemplació d’aquesta imatge transmet
una absoluta sensació de pau i serenor, 

No acabaré aquest resum sense esmen-
tar el magnífic treball que ha fet la con-
sòcia i amiga Teresa Tarabal, que amb el
muntatge fet per ella de l’audiovisual
d’aquesta exposició, ha superat amb es-
creix la espectacularitat de les imatges
exposades. 
Moltes felicitats per a totes i fins a la pro-
pera trobada. 

Joan Martí
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EXPOSICIÓ COL•LECTIVA GRUP DE DONES
Tema Aigua

Carmen Garcia 
Portabales

Elisenda Domingo

Françesca Portolés

Lidia Llàcer

Dolores Bañón

Maria Durán

Montserrat 
Balagué
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Emilia Salas Carmen Legarreta

Enriqueta Puigdemont

Teresa Santamarta

Teresa Gironés

Hortensia Gonzalez

Victoria Bonet
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PREMIS DEL CONCURS DE FI D’ANY 
Al Nou Espai de la nostra Agrupació s’han exposat les fotografies corresponents al
concurs de fi d’any. Per fer aquest comentari, no he triat cap imatge, perquè el jurat
ja ha fet el seu veredicte i jo em limitaré a dir la meva opinió personal sense valorar
els mèrits de les imatges. 

El primer premi ha estat atorgat a Jorge
Llorca i crec que, com li correspon, és la
millor fotografia de totes les presentades.
Una dona bellíssima i estilitzada seu nua
a sobre d’una roca a prop de l’aigua,
mentre a la llunyania  és veu una barca
perduda. L’encant més suggerent d’a-
questa dona és el seu esguard que perdut
en un univers infinit de dolça tendresa,
sembla oferir-lo al afortunat mortal que
pugui conquerir-la. Els seus llavis entre-
oberts són una superació de la rosa més
encesa i el seu cos perfecte inspiraria al
mateix  Miquel Angel per esculpir la seva
obra més excelsa. A mi em sembla tal-
ment l’aparició d’una mitològica sirena,
amb el gran avantatge de què en lloc de
cua té unes cames precioses i captivado-
res. Crec que no caldria sentir el seu cant,
potser enganyós, per seguir-la irreflexiva-
ment al més desitjat dels somnis.

El primer accèssit és per a la Francesca
Portolés que ha aconseguit una bona ins-
tantània captant el moment en que, en
l’interior d’un museu, una noia també fo-
tògrafa està agenollada al peu d’una es-
cultura de dubtós gust i difícil
comprensió. Porta una càmera reflex i
sembla molt engrescada en la seva tasca.
Més al fons, un altre visitant, o potser un
vigilant de la sala, descansa recolzat a la
paret, completament indiferent a l’art que
l’envolta.
El segon accèssit ha estat concedit a Car-
men Garcia Portabales.  L’autora amb un
propòsit magníficament aconseguit ens
ofereix una visió d’un cos femení amb un
enquadrament d’aprop que juga amb les
dues cames de la model, posades l’una
damunt l’altra i fent una excel·lent com-
posició de corbes suggerents que convi-
den a pensar que amb talent i bona visió  



49Agrupació Fotogràf ica de Catalunya

La meva sincera felicitació per a tots el
que han participat en aquest concurs i els
encoratjo a continuar en la seva tasca fo-
togràfica per a la seva pròpia satisfacció i
contribució als concursos que organitza
la nostra Agrupació. 

fotogràfica s’aconsegueix plasmar l’art
des de l’angle més impensat. 
Els tres accèssits especials han estat con-
cedits als següents autors: 
Frederic Sagués ha aconseguit una bona
instantània amb el retrat d’un immigrant
que mira a la càmera amb desconfiança,
com si preguntés al fotògraf quin dret té
a envair  la seva vida. Més enrere, un
altre contempla l’escena, i encara més
enllà, dues persones més es veuen d’es-
quena, allunyant-se despreocupats de
l’escenari. La foto, hàbilment saturada de
color accentua un  encertat dramatisme
al conjunt de la imatge. 
Manel Garcia en ofereix el testimoni grà-
fic d’un músic amb un instrument sem-
blant a una guitarra sense caixa de
ressonància, però no gaire antic, perquè
està endollat a un equip amplificador.
Aquest music de carrer d’aspecte inequí-
vocament estranger, si el jutgem pel seu
abillament, porta una estranya jaqueta,
una gorra i llueix unes immenses arraca-
des, que si pensem en el pes, més deuen
de ser una molèstia que no pas un com-
plement artístic. 
Pere Romero ha aconseguit un altre dels
accèssits captant la imatge d’una sugges-
tiva, estilitzada i jove ballarina que sem-
bla enlairar-se del terra tot  efectuant un
pas de ball.  La seva bellesa jovenívola i
la poca i vaporosa  roba que llueix, em 

recorda la dança dels set vels de Salomé.
A aquesta atractiva odalisca només li
resta un sol vel per treure-se’l. Tot espe-
rant aquest moment, puc veure el fons de
la imatge on en una paret hi han escrits
els noms de ballets famosos, òperes, poe-
mes simfònics i noms de compositors
clàssics que han immortalitzat per sempre
les seves creacions.

Joan Martí
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TEMES OBLIGATS
LLIBRES - COLOR

Rosa Bosch
9 punts 

Salvador Atance
9 punts 

Ramon Vilalta 9 punts

Juan M. Benevente
10 punts Premi del mes 

COLOR
Ramon Vilalta                  24 punts
Rosa Bosch                      24 punts
Pere Romero                    23 punts   
Francesca Portolés           23 punts
Antonio Fernandez          22 punts
Eduard Couchez              22 punts  
Salvador Atance              22 punts

Antonio Bolea 9 punts
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TEMES OBLIGATS
LLIBRES - MONOCROMA

Antonio Fernandez 9 punts 

Antonio Gil
9 punts 

Pere Romero
10 punts Premi del mes 

MONOCROMA 
Pere Romero             26 punts 
Rosendo Fernandez      23 punts
Carmen Garcia              22 punts
Rosa Bosch                22 punts
Antonio Gil               22 punts
Antonio Fernandez       22 punts

Queda sense efecte la nota apareguda al
butlletí de desembre on es demanava un
CD amb les fotos del concurs Temes Ob-
ligats, es podran enviar les imatges que
tinguin 10/9 i 8 punts, per correu electro-
nic  a butlleti@afc.cat en format digital
a una resolució mínima de 1800 píxels el
costat mes gran JPG .
Ferran Morán
Vocal de Concursos i Exposicions 

NOTA DE LA VOCALIA DE 
CONCURSOS I EXPOSICIONS

Antonio Bolea 10 punts
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ENTREVISTA 
a Josep Closa

El personatge d’aquesta entrevista és ben conegut per
tots els socis i pels que no ho són.
Voldria fer un petit homenatge a través seu a molts
dels grans fotògrafs que han passat per la nostra
Agrupació i que moltes vegades deixem en l’oblit.
Josep Closa és tota una institució, un dels millors
mestres de la fotografia; els premis aconseguits, ho-
nors i distincions no deixen cap dubte.
Primer li demanaré permís per deixar el vostè a un
costat, ja que el respecte no està en el tractament que
es dóna a una persona, sinó en com se la tracti.

Voldria saber tantes coses sobre tu
que no sé què preguntar, faré un es-
forç i posaré una mica d’ordre. Què
és per a tu la fotografia?
La fotografia ha estat una part molt im-
portant de la meva vida, que moltes va-
gades m’ha ajudat a superar moments
difícils.
La llista de premis és massa llarga
per relacionar-la en aquesta entre-
vista. M’agradaria saber si et sents
especialment orgullós d’algun d’ells
en especial.
El trofeu màxim del concurs classificador
de la AFC. Vaig ser el més jove en obte-
nir-lo.
A la teva trajectòria artística hi hau-
ran moltes fotos que t’hauran donat
grans satisfaccions, però sempre hi
ha alguna que no ha rebut premis,
ni reconeixements i que li tenim un
afecte especial; en tens alguna? I
podries comentar com és i perquè li
tens aquest afecte?
No gaires, perquè normalment obtenien
la recompensa a l’esforç realitzat.

Ciutat de Barcelona 1958, La Ta-
ronja d’Or 1958, Concurs Negtor
1958, Gran Premi d‘Espanya 1959
........ etc. etc. Et queda algun premi
per guanyar?
Encara que arribis a aconseguir molts
premis, mai tens tots els que t’ agradarien
i sempre et queda aquell que et feia certa
il·lusió i no vas aconseguir, com un pri-
mer premi del Concurs Negtor...
En analògic, ens passàvem moltes
hores tancats al laboratori, ara ens
les passem davant de l’ordinador.
Salvant les distàncies i reconeixent
que és molt més còmode treballar
assegut que tancat en una cambra
fosca, creus que hi ha alguna dife-
rència?
Conceptualment s’intentaven els matei-
xos efectes. El que ha canviat ha estat la
manera de fer-ho. Òptiques, sistemes de
revelat... on ara es fan servir tecles d’un
ordinador.
Fotografia nocturna, avions, les
drassanes Vulcano, la ciutat de
Nova York... llocs que et van inspi-
rar o llocs que et van captivar?
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Jo, amb molt respecte, vaig gosar d’ en-
trar i als pocs dies em trobava passant-li
la mà per l’ espatlla a un dels companys
d’ en Floquet com si fóssim amics de tota
la vida.

Tots aquets temes em van captivar pel fet
de ser móns tan diferents i sorprenents al
que estaven acostumats. Avui tothom
viatja i veu món, però a la meva joventut
viatjar era un luxe, i per tant tot era dife-
rent i sorprenent.
Podem aprendre a utilitzar una cà-
mera, ens poden ensenyar a fer ser-
vir el Photoshop. Com podem
aprendre a ser artistes? Vas tenir
algun mestre?
L'artista neix, encara que sempre es pot
potenciar el seu talent, però on no n’hi ha
no en raja. 
El meu pare va ser sempre el meu millor
mestre, els seus consells i ensenyaments
van ser una gran ajuda, ja que en aquella
època t'havies d’espavilar tu solet.
Com a curiositat digues quin equip
tenies quan vas començar a desta-
car en el món de la fotografia?
Primer una Leica 3F, la Rolleiflex que
tenia més definició...
La majoria dels fotògrafs que ad-
miro tenen un estil o un tipus de
fotos molt característic. Es pot ser
bo sense tenir un estil?
Sense un estil artístic definit es poden fer
fotos de reportatge, premsa etc., que
també poden ser interessants, encara que
d’una manera o altra si ets bo acabes te-
nint un estil i, encara que la temàtica sigui
variada, la teva manera de treballar
acaba sent reconeguda pels entesos.
En tots aquets anys voltant per tot
arreu deus tenir moltes anècdotes
per explicar, recordes alguna en es-
pecial?
Sí, en tinc moltes, però recordo una amb
molt d’afecte. Jo tenia moltes facilitats per
fer fotos al zoològic  i recordo que un dia
el cuidador den Floquet de Neu em va
convidar a entrar a la seva gàbia.

És possible que et sentis apartat per les
noves tecnologies, però et diré que no és
així, ja que tots sabem el mèrit que tenia
fer una fotografia amb els mitjans que s’u-
tilitzaven fa uns anys, sobretot tenint en
compte que la majoria de nosaltres vam
començar en analògic; d’aquí ve la nostra
admiració per artistes de la vostra alçada,
felicitats pels èxits aconseguits.
Segur que tots els companys estarien en-
cantats d’escoltar els teus consells.

Pere Romero
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Josep Closa
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Carles Moreso
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En aquest truc intentaré mostrar com donar volum a les nostres fotos.
Tots sabem que les parts fosques s’enfonsen visualment i les clares sobresurten.
És tan senzill com mirar la nostra foto i ella mateixa ens diu on enfosquir i on aclarir,
només hem d’accentuar aquestes parts clares i fosques. En qualsevol cas quan no ho
digui la imatge, nosaltres podem decidir enfosquir o aclarir alguna zona en concret.
Primer obrim la foto, la dupliquem (Ctrol J) i creem una capa buida (a la finestra de
capes a baix al icona a l’esquerra de la paperera) anirem a edición-rellenar- 50% gris-
modes de fusió llum suau, aquesta manera de fusió fa que aquesta capa no influeixi
en les altres.
Agafarem l’eina subexposar (la mà) i amb un pinzell de la mida que ens assembli
apropiat i una opacitat no molt alta, pintarem sobre les zones que volem enfosquir.
Per aclarir optarem per l’eina sobreexposar (chupachup) i també amb una mida de
pinzell al gust anirem aclarint les zones que volem destacar.
Aquesta part és molt laboriosa, però amb paciència, també és molt agraïda, obser-
vareu que després de molt esforç  la foto millora substancialment, NO S’HA DE FER
AMB PRESSA

Truc Photoshop No 26
Donar volums

Pere Romero
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Febrer 26 dissabte
a les 6 de la tarda.

Fotografia d’estudi: Nu femení.
Model: Paloma

Maquillatge: —-
Nota: Model gestant.

Preu sessió: 12 €

Febrer 12 dissabte
a les 10 del matí.

Sessió d’estudi: Bodypainting.
Model: Marina

Maquillatge: Nuria

Preu sessió: 25 €

Febrer 19 dissabte
a les 6 de la tarda.
Fotografia d’estudi: Retrat.
Model: Déborah
Maquillatge: —-

Preu sessió: 10 €

ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL  
febrer 2011 
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NOTES DEL MES DE FEBRER DEL 2011
NOUS SOCIS :
Lluís Sanchez Narro
Aitor Etxebarria Jauregui
Joaquim Lorenz Ribas
Martín Trueba Galve
DONACIONS AL NOSTRE MUSEU:
El nostre consoci i amic Manel Saiz Suau ens ha donat una càmera digital marca
Diptek nº ADF 20143098 i una mini càmera marca HomerNoi.
El nostre consoci i amic Emili Combalia Moll ens ha fet arribar una càmera de cine
de S-8 marca Carena , model X-500 nº 308818 amb objectiu Carenar de 8-40
mm.
El nostre amic Josep Marcet i Pineda ens ha donat una càmera de vídeo marca
Sony model Handycam vídeo Hi8 nº 214431, amb carregador i bateries.
Moltes gràcies a tots per aquestes donacions.
RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIES :
48È. CONCURS FOTOGRAFIC NACIONAL CASTELL D’OR, organitzat per l’A-
grupació Fotogràfica de Tona.
Tema Lliure
Primer Premi : Miguel Parreño
Segon Premi : José A. Andrés Ferriz
Tema Tona
Cinquè Premi : Frederic Sagués.
-2ND. INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAFHY “BETWEEN SKY AND
EARTH”, organitzat pel Veno Pilon Association of Photography d’Eslovenia.
Salvador Atance : 2 obres acceptades.
WELSH 2010 INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY, organitzat per la
Welsh Photographic Federation, d'Anglaterra. 3 acceptacions, Salvador Atance.
AZPS 2011 INTRL. EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY, organitzat per la Arizona
Photographic Society, dels Estats Units. 4 acceptacions, Salvador Atance.

Fotografies de la col·lecció particular dels
germans Centelles
La inauguració tindrà lloc a les 19,30
hores del dia 16 de març de 2011
a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
carrer del Duc, 14 Pral. 08002 Barcelona
Tel.933 016 581 www.afc.cat /afc@afc.cat
Exposició: del 16 de març a l’11 d’abril
de 17,30 a 20,30 de dilluns a dissabte 
Barcelona, març de 2011

EXPOSICIÓ
“LACAIXA DE GALETES”

d’Agustí Centelles
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ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE FEBRER

Agrupació Fotogràf ica de Catalunya 63

Dia 2 dimecres, a les 19 hores Inici del curs basic de Photoshop, per Pere Romero
Dia 3 dijous, a les 19 hores Inici del curs basic de fotografia, per Manel Peiro.
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, 10 dijous , a les 18.30 hores
Projecció de l’Audiovisual titulat” Fotos Problemàtiques i Cames Primaverals” A
càrrec de Wladimir Konorkine.
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 hores Sessió d’Estudi-bodypainting . 
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 10 hores
Taller d’audiovisuals per Teresa Tarabal i Pere Romero.
Dia 19 dissabte, a les 18 hores Sessió d’Estudi. Retrat Femení.
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 Peiro titulada
“Animalia”
Dia 24 dijous, a les 19.30 hores 
Veredicte del concurs de Temes Obligats. Tema : Bústies
Dia 26 dissabte, a les 10.00 hores Taller de textures per Jordi Llorca
Dia 26 dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model . Inscripcions a Secretaria

Dia 8 dimarts, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autora Carmen Garcia Por-
tabales
Dia 10 dijous, a les 18.30 hores
Projecció de l’audiovisual col·lectiu titulat “Models a l’aire lliure” dels autors Wladi-
mir Konorkine, Salvador Atance, Maria Teresa Pujol  i Dolores Bañón.
Dia 12 dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia16 dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica antològica de l’autor Agustí Centelles
Dia 19 dissabte, a les a les 10 del matí
Sessió d’estudi Models Culturistes. Inscripcions a Secretaria
Dia 28 dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotografia de l’autor Ramon Cabrera
Dia 29 dimarts, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 29 dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes
Dia 31 dijous, a les 19.30 hores
Veredicte Públic del Concurs de Temes Obligats. Tema : “Marines”.   



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.
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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 


