146

A g ru p a c i ó Fo t o g rà f i c a d e Catal uny a

Agrupació Fotogràfica de Catalunya
CREU DE

SANT JORDI

Entitat Promotora i Fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

BUTLLETÍ INFORMATIU JUNY 2011
DEL DUC, 14 Pral. 08002 Barcelona-Tel. 933 016 581-web www.afc.cat-email afc@afc.cat

SUMARI
President:
José A. Andrés Ferriz.
Vicepresident:
Eduard Feliu Guasch
Secretaria
Rosa Bosch Tordable.
Tresorer i Comptador:
Carles Moreso Quelart.
Vocal de Cultura i
pagina web:
Manel Peiro Mir
Vocal de Concursos
i Exposicions:
Ferran Moran Gay.
Vocal de Laboratori
i Llum artificial:
Salvador Atance Gerique.
Vocal Audiovisuals i
Aula Digital:
Valeriano Trueba Pedraja
Vocal de Butlletí:
Pere Romero Alonso.
Vocal de Biblioteca:
Joan Ollé Llinas
Museu:
Antoni Civantos Lambea.

Congrés de Jurats
Editorial
Notes d’interés
Bases concurs Lliure
Bases concurs Festa de la Fotografia
Aldees Infantils SOS
Entrevista a Joaquin Robert
Exposició Joaquin Robert
Temes Obligats
Nou Espai Jesús Salvador
Sortida Llum Artificial
Activitats llum artificial
Notes juny
Actes a celebrar durant el mes de juny
Avançament provisional mes de juliol

Maquetació:
Pere Romero
Col·laboradors.
Elisenda Domingo
Francesc Bedmar
Jordi Borrell
Joan Martí
Imprimeix: GRADISA
Dipòsit Legal: B-1914-58

146
148
149
150
152
153
156
158
160
162
164
165
166
167
168

Fotografia portada:
Joaquim Robert
El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant els actes socials que promou, així
com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.
Els articles que s'hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els mateixos
autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà efectuar-se amb llur
exprés consentiment.
El Butlletí es el portavoz de la Junta Directiva en cuanto a los actos sociales que promueve,
así como de las noticias, informes y avisos para el conocimiento de los socios.
Los artículos que incluyen son opiniones particulares y de las cuales se responsabilizan
los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos sólo podrá efectuarse
con el expreso consentimiento de sus autores.
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EDITORIAL
En aquest butlletí, trobareu una nota demanant tres fotografies per autor, per l’exposició “172 Anys de Fotografia a l’Estat
Espanyol”. La idea es la de tenirne més
per poder escollir d’entre les tres fotografies dos de cada autor, perquè paral·lelament estarà exposada en dos llocs
diferents i, penseu que hem de quedar
bé; perquè una part s’inaugurarà a la pinacoteca del Castell de Montjuïc el dissabte dia 8 d’octubre, dia de la 28ena.
Festa de la Fotografia amb la possibilitat
de restar exposada durant un mes, i és
molt interessant que pugui estar temps
penjada en aquesta Sala degut a que
passen molts visitants durant tot el dia.
L’altre part que s’exposarà a la Sala Gran
de la nostra entitat fins el dia 26 d’octubre
i haurà d’estar a l’alçada, ja que el dissabte dia 22 d’aquest mateix mes farem
el III Congrés de Jurats de Fotografia de
Catalunya a la nostra entitat i serà molt
important que els congressistes puguin
gaudir d’unes bones imatges.
Un altre tema és, la importància que te el
que la nostra entitat representada per cinc
socis, hagi tingut participació a la sèrie
de programes de fotografia de diferents
temes que TV3 ha gravat.
A l’editorial del butlletí del mes de juny
de 2010, feia el comentari de que L’Antoni Tortajada de TV3 a principi del passat any es posava en contacte amb la
nostra entitat per la possibilitat de que
socis nostres poguessin prendre part d’un
reportatge sobre macrofotografia. Després de tenir una reunió amb L’Antoni
Tortajada i Joan Gallifa, el projecte va
tirar endavant i el divendres dia 8 de
maig de 2010 un equip de TV3 ens gra148

vava el reportatge al Botànic de Barcelona.
Desprès d’onze mesos el passat dia 8 d’abril d’enguany el Canal 33 començà a
emetre una sèrie de tretze capítols de diferents temes fotogràfics que s’emetrà tots
els divendres fins el 8 de juliol, excepte el
22 d’abril Divendres Sant. Els temes
seran: Paisatge. Retrat. Animals. Esport.
Documental. Nu. Fotoperiodisme. Viatge.
Família. Famosos. Ciutat. Publicitat i per
últim, Mar. El capítol on vam sortir els
socis de la nostra entitat i que vam compartir amb els fotògrafs catalans: Iñaki
Relanzón, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera i el Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de La universitat
Politècnica de Catalunya va ser el del dia
29 d’abril “Animals”. La majoria de vosaltres ja ho vau veure; però si algú encara
no ho ha vist i ho vol veure, podeu entrar
a la pàgina web de la nostra entitat, a l’apartat “última hora”.
El passat dia 18 de maig amb una nombrosa assistència de públic, vam celebrar
a la nostra entitat l’acte de presentació de
l’últim llibre publicat pel nostre soci i amic
Gabriel Brau. “DE LA CAPTURA DE
IMAGEN A LA IMPRESIÓN FOTOGRÀFICA” d’Artual Edicions. A l’acte van assistir a més de l’autor, Concepción
Alarcón, directora de la revista “La Fotografia”. També van estar a la sala, representants de Canson Infinity i Epson,
empreses que han col·laborat en la publicació d’aquest llibre.
José A. Andrés Ferriz
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NOTES D’INTERÉS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE GABRIEL BRAU
El passat dia 18 de maig va tenir lloc la
presentació en exclusiva de l’últim llibre del
nostre company Gabriel Brau, en ell ens
mostra com treballar les imatges des de la
captura fins a la impressió. Es tracta d’un
llibre tècnic, però en les seves últimes pàgines podem gaudir
d’algunes de les seves
fotografies. El primer
exemplar el va obsequiar a la nostra Agru- J.A.Andrés Ferriz, President de
pació
amb
una l’AFC, Concepción Alarcón, edidedicatòria molt espe- tora y directora de Artual Edicions
cial, gest que agraïm a i Gabriel Brau autor del llibre.
més de la deferència de Foto: Lluis Girona
fer la seva primera presentació a l’AFC. Per si algun soci està interessat en adquirir un exemplar, tenim disponibles uns quants, que a més inclouen una impressió d’una de
les seves fotografies.

PROPERS TALLERS
Bodegó
natures mortes
Per J.A. Andrés
Ferriz
Dissabte,
11 de juny
de 10,00 a 13,30

Photoshop
Conversió a B/N
Per Pere Romero
Dissabte, 2 de juliol
de 10,00 a 13,30 h.

Taula rodona fotografia de natura
Per Manel Peiro amb passi de fotografies, Dijous 16 de juny de 19 a 20,30 h.

TEMES OBLIGATS
2011-2012

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

FLORS (bodeg. 3 uni.) octubre
JOGUINES novembre
NUSOS desembre
FINESTRES gener
PAPIROFLÈXIA febrer
ANIMALS març
PICAPORTS abril
ROVELLAT maig
Al Butlletí de Juliol es
publicaran les bases
Agrupaci ó Fo t og r àf i ca de C at alunya
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Bases
56è. CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA
Participants : Tothom qui ho vulgui.
Tema : Lliure, no premiades als nostres concursos.
Obres : Un màxim de tres per concursant en blanc i negre.
Mides : Lliure sobre un suport rigit de 1 a 3 m/m de gruix, de 30x40 en sentit vertical
i en paspertout.
Pressentació : Nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor, darrera de l’obra.
Termini d’admisió : Fins les 21 hores del dia 18 de novembre de 2011 a la Secretaria de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, carrer del Duc, 14 pral. 08002 – Barcelona.
Inscripció : Gratuita.
Jurat : Format per tres persones de reconeguda solvència fotogràfica i adjudicats
per la Federació Catalana de Fotografia.
Veredicte : Serà públic i tindrà lloc el dia 26 de novembre a les 11 hores al domicili
social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Premis : Primer, 300 € i medalla de la Federació Catalana de Fotografia; Segon, 150
€ i medalla de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya i Tercer, 100 € i medalla de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Exposició i lliurament de premis: A l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya el 12
de desembre a les 19,30 h. exposició del 12 del fins al 31 de desembre. Només les
obres premiades i finalistes.
Retornament de les obres : A partir de primers de gener i per el mateix sistema
de d’entrega. Pasats dos mesos, les fotografíes no recullides pasaran a propietat del
museu de l’A.F.C.
Aquest concurs és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número
2011/46 i és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF, EFCF i MFCF.
Notes : No es concedirà més d’un premi per autor. El jurat qualificador no podrà
declarar cap premi desert. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya. Les fotografies que no s’ajustin a aquestes bases seran desqualificades. Si per causa greu comesa per un autor premiat, s’hagués de desqualificar
la seva obra, el premi atorgat quedarà desert a tots els seus efectes. La Comissió Organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no és responsable
de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs suposa l’integra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt
per la Vocalia de Concursos i Exposicions amb l’assessorament del Consell Tècnic.
A g ru p a c i ó Fo t o g rà f i c a d e Ca tal uny a
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Bases
56 CONCURSO LIBRE DE FOTOGRAFIA
Participantes: Todos los que lo deseen.
Tema: Libre: no premiadas en nuestros concursos.
Obras: Un máximo de tres por concursante, en blanco i negro.
Medidas: Libre sobre soporte rígido de 1 a 3mm. de grueso, de 30x40 en sentido
vertical i en paspertout.
Presentación: Nombre, apellidos, dirección y telefono del autor, detrás de la obra.
Plazo de admisión: Hasta las 21 horas del día 18 de noviembre de 2011 en la SecretarÍa de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya, calle del Duc, 14 pral. 08002 Barcelona.
Inscripción: Gratuita.
Jurado: Formado por tres personas de reconocida solvencia fotográfica por la Federación Catalana de Fotografía.
Veredicto: Será publico y tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 11 horas en el
domicilio social de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Premios: Primero, 300 euros y medalla de la Federación Catalana de Fotografía.
Segundo, 150 euros y medalla de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Tercero,
100 euros y medalla de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Exposición y entrega de premios: En la Agrupació Fotogràfica de Catalunya el
12 diciembre a las 19,30 h. exposición del 12 al 31 de diciembre de 2011. Solamente
las obras finalistas y premiadas serán expuestas.
Devolución de las obras: A partir del mes de enero de 2012 , por el mismo conducto de llegada. Pasados dos meses, las obras no recogidas pasaran a ser propiedad
del Museo de la entidad.
Este concurso es reconocido por la Federación Catalana de Fotografía con el número
2011/46 y es puntuable para la obtención de las distinciones AFCF, EFCF, y MFCF.
Notas: No se concederá más de un premio por autor. El jurado calificador no podrá
declarar ningún premio desierto. Las obras premiadas quedaran en propiedad de la
Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Las fotografías que no se ajusten a estas Bases
serán descalificadas. Si por causa grave cometida por un autor premiado se tuviera
que descalificar su obra, el premio otorgado quedará desierto a todos los efectos. La
participación en este concurso supone la integra aceptación de estas Bases.
La comisión organizadora tendrá cuidado de las obras y su conservación, no haciéndose responsable de cualquier accidente o incidente que pudiese ocurrir.
Cualquier caso no previsto será resuelto por la Vocalía de Concursos y Exposiciones
y por el Consejo Técnico de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
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BASES CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA
28ena. FESTA DE LA FOTOGRAFIA
8 d’Octubre de 2011
Tema : Qualsevol aspecte dels actes de la Festa de la Fotografia del dia 8 d’octubre
de 2011.
Obres : Arxius digitals amb un màxim de 3 per autor. No cal que tinguin unitat temàtica.
Tècnica : Lliure.
Presentació : Els arxius hauran de tenir 1024 píxels de base si el format de la imatge
és horitzontal i 768 píxels d’alt si el format de la imatge és vertical i de 72 dpi de resolució, en format JPEG i un màxim de 1000 Kb.
Premis : Primer premi : Medalla de la F.C.F. i obsequi, segon premi : Medalla de
l’A.F.C. i obsequi, tercer premi : Medalla de l’A.F.C. i obsequi i dos accèssits : Medalla
de l’A.F.C.
Jurat : Format per tres persones de reconeguda solvència fotogràfica i adjudicats
per la Federació Catalana de Fotografia.
Admissió : Fins a les 21,00 hores del dia 21 d’octubre de 2011.
Tramesa : Les imatges s’enviaran per mail a concursos@afc.cat, cal indicar el
nom, cognoms, número de soci de la F.C.F. i telèfon al mail. L’arxiu no ha de portar
cap títol, ni nom.
Veredicte : Serà públic el dissabte 29 d’octubre del 2011, a les 11.00 hores al local
de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Lliurament de premis : El mateix dia 29 d’octubre al finalitzar el veredicte.
Exposició : Les obres premiades s’exposaran al web de l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya.
Aquest concurs és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número
2011/45 i és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF, EFCF i MFCF.
Notes : L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es reserva el dret de fer duplicats dels
arxius guanyadors per formar part del Museu de l’Entitat. No es concedirà més d’un
premi per autor. El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. Les fotografies que no s’ajustin a aquestes bases seran desqualificades. Si per causa greu comesa per un autor premiat, s’hagués de desqualificar la seva obra, el premi atorgat
quedarà desert a tots els seus efectes. La participació en aquest concurs suposa l’integra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per la Vocalia
de Concursos i Exposicions amb l’assessorament del Consell Tècnic.

NOTA DE LA VOCALIA DE CONCURSOS I EXPOSICIONS
Sol·licitem de tots els socis tres fotografies de tema, tècnica i mida lliure, muntades
en suport rígid de 40x50 en sentit vertical de 1 a 3 m/m, de color negre i en paspartout
per a l’ exposició col·lectiva titulada “172 anys de fotografia a l’estat espanyol”
pel mes d’octubre a la sala “Bruno Argemí “, i per l’ exposició que es farà al Castell
de Montjuïc i que s’inaugurarà el dia de la 28ena. Festa de la Fotografia.
La data màxima per a recollir-les serà el dia 1 d’octubre del 2011.
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ALDEES INFANTILS SOS DE CATALUNYA,
INFÀNCIA MARGINADA
100 anys d’història a Catalunya
Si hi ha persones que podem valorar en
tota la dimensió humana i el missatge d´
aquesta magnifica exposició penjada a la
nostra sala, per cert de forma inusual,
som les que d’una forma o d’altre, varem
patir una infància molt dura, especialment, els que varem viure la Guerra Civil
i les conseqüències de les dues postguerres, de la Guerra Civil, i de la segona
Guerra Mundial .Aquesta col·lecció de
documents gràfics recollits per Aldees Infantils SOS de Catalunya, i estructurats
per poder-los mostrar de forma itinerant.

Foto apareguda a la portada del
Butlletí de maig.
Autor Kim Manresa
Agrupació Fo t og r àf i ca de C at alunya

Ferrán Morán, J.A. Andrés Ferriz,
Joan Pinilla i Elvira Casas
Els arxius de que s’ha nodrit l’ample colleccio d’obres és molt variada. Des dels
fons fotogràfics de Diputacions Provicials
ó Institucions com l´Institut Ametller o
l`institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Museus i col-lecions particulars,
com Museu d’Art Modern de Tarragona,
Museu Etnològic, Arxiu Huertas Claveria,
etc. Tot per mostrar-nos en més d’un
segle de fotografies ( la foto més antiga
es de 1880, ) l’evolució de la situació dels
infants a Catalunya des dels aspectes de
marginació, sanitaris, d`explotació laboral`, educatius, etc. I el que ès pitjor de
falta de comprensió i afecte en unes edats
tan necessitades de tendresa.. El fundador de Aldees Infantis SOS va dir.
” Obrim els reformatoris, tot el que hem
de fer per aquests nens es estimar-los
sense condicions i acceptar-los tal com
son.”
La temàtica és molt variada. Fotografies dels diferents llocs d`acollida de nens
amb condicions, de vegades inhumanes,
regides per personal religiós.
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La part més dura està composta per documents gràfics de nens en cementiris,
cossos de nens que han patit els terribles
efectes dels monstruosos bombardejos i
en general, els ulls de criatures que sembla que ens preguntin per qué de tanta
injustícia de tanta incomprensió. Tenim
el cant d’esperança d’aquelles fotos que
ens recorden la nostra infantesa en els
moments dels jocs al carrer que tant ens
agradaven i que en totes les èpoques
sigui com sigui el entorn que els rodeja la
felicitat brilla en els seus rostres. El “cavall fort”, ha estat de sempre un alliberament de les tensions infantils...

Nen del Pallars Jussà any 1920
Autor: Francesc Masclans
Ecomuseu de les Valls d’Aneu

Diada de Tots Sants
Perquè? any 1946
Autor: Pèrez de Rozas
Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona - Arxiu Fotogràfic
“Dida alletant a un nen” es l’obra mes
antiga d’autor desconegut, “ nens abandonats a la Maternitat de Lleida, conseqüència del pecat” “ nena del barcelonès
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de 1920 “ de Enric Ribas, nens de la
Casa de la Caritat a la platja, 1920, de
Brangulí , “ nens a les dutxes de l`Asil
Duran” d`autor desconegut, 1920. Bellíssima la foto de “ nens a la Casa de Caritat de Lleida” de 1920 amb un raig de sol
que il·lumina l`escena (l’esperança mai
es perd.) Am un tó més tràgic Nen a un
cementiri la diada de Tots Sants, obra de
Perez de Rozas, de 1946, Foto amb un a
derivació truculenta, “ nen difunt “ de
Alexandre Merletti,1915. En aquelles
èpoques era, de vegades normal, fotografiar els difunts i la més dramàtica
“nens morts, al bombardeig de Barcelona, al 1938”. Ja més actuals, tenim
“cursa de sacs” de 1966, de Perez de
Rozas” i del mestre Kim Manresa, “ ulls
penetrants” enigmàtica imatge plena de
simbolisme i del mateix autor “ barri marginat “ destil·lant alegria infantil.
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Nens en una classe pràctica
Curiositat concèntrica
any 1913
Autor: desconuegut
Institu Amatller
d’Art Hispanic
Arxiu Mas

Homes i nenes de la fundicició Roca de Manlleu
Joc o treball any 1908
Autor: desconegut
Museu Industrial del Ter
de Manlleu

Nena del Barcelonès any 1920
Autor: Enric Ribas i Virgili
Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

L’última foto” Grup de nens jugant “ de
2006, representa l`objectiu últim de Aldees SOS. Un grup de nens, on l’alegria
desbordada dels seus rostres ens dona
la sensació de que la lluita per els inexcusables drets dels infants, esta donant els
seus fruits, que tenim l’esperança de que
el malson de l’INFÀNCIA MARGINADA,
que les injustícies de que eren objecte el
col- lectiu més feble, els infants, no s’han
acabat. La lluita continua i forma part del
panorama d’accions, que, en un llunyà
1949, Hermann Gmeiner, va somiar, fundant les Aldees Infantils SOS.
Francesc Bedmar
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Jugant a cavall fort a la plaça Nova
de Barcelona
Imaginació any 1900?
Autor: Desconegut
Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona - Arxiu Fotogràfic
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ENTREVISTA

Joaquim Robert
Fotoperiodista Blanenc
Acostumats com estem a la fotografia artística
s’ha agraeix de tant en tant una mica de fotografia en estat pur, com és la documental. Tenim a
la nostra sala una mostra de bon fotoperiodisme
de la mà d’en Joaquim Robert, tractaré de saber
alguna cosa més amb aquesta entrevista.
Com surt l’afició per la fotografia?
(Ningú és un bon professional,
sense ser la seva professió una afició)
De ben jovenet ja m’agradava la fotografia. Hi havia una exposició a Blanes, d’en
Josep Pons i ja em va agradar. I vaig ser
fan d’ell. A partir d’aquí vaig ser regatista
de la vela, de la clase snipe, i ens fèiem
fotos entre nosaltres. Des d’aquest moment, el meu interès per la fotografia va
créixer dia rere dia, i de les fotos amb
amics vaig passar a mirar de fundar una
Agrupació.
Sé que l’Agrupació de Blanes va ser
fundada per tu, Josep Mª Padern i
en Josep Closa, com va sorgir la
idea? i com es va desenvolupar?
El 18 de març de l’any 1960 l’amic Josep
Maria Padern i un servidor vam convocar
una reunió al Primer Casino de Blanes.
Vam comptar amb l’orientació de Josep
Closa Miralles. Es va formar una junta
provisional i Salvador Reynaldos va sortir
president, Josep Maria Padern secretari,
i un servidor tresorer. Vam treballar per
constituir una societat.
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El 14 de maig de 1960 quedava legalment constituïda l’Agrupació Fotogràfica
i cinematogràfica de Blanes.
Suposo que no només has dedicat
el teu temps a la fotografia, explica’ns en quines altres activitats
has treballat?
La fotografia és la meva passió i hobby,
però no és l’únic del que he treballat. Fa
anys tenia una fàbrica de gènere de punt,
que per motius familiars vaig haver de
tancar. Llavors em vaig haver d’espavilar.
Va ser aquí quan vaig passar a ser professional de la vela. Jo ja era regatista,
però llavors em van orientar per què em
treiés el títol de Jutge Nacional de Regates que, per cert, el passat 25 de maig de
1995 vaig celebrar-ne els 25 anys. Després d’haver estat 12 anys al Club Nàutic
d’Arenys com a jutge nacional, em van
venir a buscar de Blanes perquè m’incorporés al Club Vela Blanes.
L’any 1992, com a col·laborador de les
Olimpíades, també vaig rebre la medalla
de plata per part de la federació catalana
de vela, que cada any atorguen al millor
jutge.
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A part d’això, també he format part del
món de la premsa col·laborant en diferents mitjans, com l’Independant, a l’agència EFE, al Diari de Girona, a Sitios,
al Recvll i a la Villa de Blanes. I ara, actualment, estic al Recvll.
En quin moment i perquè decideixes donar els teus negatius a l’Arxiu
Municipal de Blanes?
El director de l’Arxiu Muncipal, Toni
Reyes, va venir a casa i sabia que tenia
guardats 4500 negatius, i em va demanar
si els podia cedir. Tot seguit, els vaig portar, el 12 de maig de 1999. Arrel d’aquí,
del 20 de juliol al 5 de setembre de 2004
em van fer una exposició a Casa Saladrigas de Blanes amb prop de 250 fotografies i per la qual van passar més de 8.000
persones, i es va editar un llibre.
Dels premis rebuts i reconeixements tens algun que destacaries
especialment?
He rebut el premi de la Lliga Social 20042005, que de la segona categoria vaig
quedar segon i vaig poder passar a primera l’any següent. A part, i en el temps
que ja estava al Recvll, vaig rebre una es‐

I s’ha d’escollir la màquina que ens interessi pel que volem fer. Sobretot, penso
jo, el que cal és sentir-ho i tenir passió.

tatueta del Festival de Curtmetratges a la platja

de Blanes, el 15 i 16 d’agost del 2008,
com a pioner de curtmetratges. Xavier
Oms em va fer entrega del premi.
Segueixes fent fotos?
Sí, estic dins de la revista local centenària
Recvll com a reporter gràfic, i solc fer la
secció Blanes Notícia.
Digital o analògic?
Les dues coses m’han agradat. L’analògic
és molt laboriós, perquè el que vol aprendre i té el títol ho necessita, i és molt interessant veure tot el procés al laboratori.
El digital, en canvi, dóna més facilitat al
periodista.
Com s’arriba a ser un bon fotoperiodista?
S’ha de sentir. A part de tenir una màquina entre els dits, s’ha de portar a dins,
fer molts sacrificis, i saber l’hora exacta
en què s’ha de prémer el botó.
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No m’acomiado de l’amic Quim, ja que
espero tornar-lo a veure aviat, si no és a
Blanes serà en la seva pròxima expo a la
nostra Agrupació. Rep una cordial salutació de tots els companys de la nostra
Agrupació.
Pere Romero
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FOTOPERIODISME BLANENC
De Joaquim Robert

Gràcies al fotoperiodisme podem comptar amb una documentació plasmada en
imatges. En aquesta ocasió tenim a la
nostra sala principal d’exposicions, una
petita mostra del bon fer de Joaquim Robert, titulada “Fotoperiodisme Blanenc”.
El valor d’aquestes imatges no és només
la tècnica, sinó el saber estar en el lloc
adequat en el moment adequat.

Faré una breu presentació de l’amic
Quim. Els seus inicis són de molt jove, la
seva afició es desperta després de la visita
a una exposició d’en Josep Pons.
Fundador de l’AFIC juntament amb
Josep M ª Padern i l’assessorament del
nostre company Josep Closa, treballa
com a periodista independent a l’agència
EFE, col·labora amb el Diari de Girona,
Sitios, Recull i a la Vila de Blanes.
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També ha estat jutge nacional de regates
durant 25 anys, participa a les Olimpíades del 92, on se li va atorgar la medalla
de plata per part de la Federació Catalana de Vela.

El 12 de maig de 1999 fa donació a l’Arxiu Municipal de Blanes de més de 4.500
negatius i diapositives, diversos films i
aparells cinematogràfics.
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La importància documental de les seves
imatges podem veureles penjades a les
parets de la nostra Agrupació: un accident d’automòbil, personatges famosos,
inauguracions, esdeveniments que expliquen la història d’una ciutat.
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Veure aquestes fotografies és com veure
la història de Blanes plasmada en imatges, podem comparar les seves platges,
40 o 50 anys enrere, el mercat, o simplement uns nens jugant prop de l’agua.
No m’estendré més, prefereixo deixar
espai per les fotos, només vull agrair a
Joaquim Robert i a tants altres fotoperiodistes el llegat que ens deixen a nosaltres
i a les futures generacions.
Pere Romero
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TEMES OBLIGATS
REFLEXES - COLOR

Miquel Peiró
9 punts
Premi del mes
Oriol Gascon 8 punts

Carmen García Portabales
8 punts
Joan Soldevila
8 Punts

COLOR
Eduard Couchez
Salvador Atance
Miquel Peiró
Antonio Gil
José Fco. Avila
Elvira Castellví
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52 punts
51 punts
51 punts
50 punts
50 punts
50 punts
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TEMES OBLIGATS
REFLEXES - MONOCROMA

Miquel Peiró 9 punts Premi del mes

José Fco. Avila 7 punts

Victor Closa 7 punts

Francesca Portoles
7 punts
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J.M. Benavente7 punts
MONOCROMA
Miquel Peiró
Pere Romero
Antonio Gil

56 punts
53 punts
51 punts
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NOU ESPAI
INSTANTS FX 50 cms. De J. SALVADOR
L’amic i consoci J. Salvador ens ha ofert mentre la imatge del mirall conserva tota
al Nou Espai de la nostra Agrupació una la seva autenticitat real. A la part baixa
interessant exposició amb un original títol de l’esquena es poden veure les petjades
que sembla una fórmula matemàtica: d’un gat que, portat per la seva curiositat,
“Instants fx 50 cms.” En la què fx és una ha fet una envejable pasejada per aquest
barreja d’imatges, i 50 cms. és la distàn- camí d’insinuant bellesa.
cia entre dos punts, des de la terra a la
càmera. I ens convida a esbrinar quines
de les fotos porten aquesta barreja, quines son fetes a 50 cms. i quines d’elles
són instantànies. Aquesta presentació
afegeix un punt més d’interés a les imatges que per sí ja són prou atractives. He
pogut parlar amb l’autor i ell mateix ha
fet la tria de les fotografies que comentaré
tot seguit..

Una imatge que m’agrada força: l’interior
d’un bar de Bélgica, antic, solitari i acollidor amb una càlida barreja de la llum
natural que entra per una gran finestra i
la llum groguenca d’una làmpara, que
envolten l’entorn d’un ambient intemporal. En una taula propera, una parella
sembla submergida en els seus solitaris
pensaments. L’home, ja entrat en anys, i
amb els cabells blancs està absort en la
consulta d’un escrit que té al seu devant.
Però també està parlant per un telèfon
móbil, element discordant en aquesta
imatge i que per un instant el connecta
amb la realitat exterior.

Davant d’un mirall, una dona nua contempla la seva bellesa indiscutible. La
imatge recull la figura d’esquena mentre
al mirall es veu reflectit el seu cos de cara.
Amb un encertat tractament de Photoshop l’autor aconsegueix desdibuixar la figura d’esquena, fent que sembli un
dibuix d’un cómic molt ben aconseguit,
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Molt ben aconseguida la imatge d’un
temple budista de Pekín on el color vermell de la façana resta perfectament emmarcat per un arbre que sembla
protegir-lo. Al davant, uns joves devots
agenollats en un banc, ofrenen les seves
oracions.

Dels molts i magnífics monuments que té
la ciutat d’Amberes, l’amic Salvador ha
aconseguit la fotografia d’un edifici amb
profussió de detalls arquitectònics i embellit per una munió de banderes que
donen a aquesta imatge un alegre colorit,
tot contrastant amb la seriosa monumentalitat de la façana. Al seu davant hi ha
una font composta per un conjunt de figures amb un brollador enlairat, per on
l’aigua s’esmuny fins al terra de la plaça
sense
res
que l’aturi,
tot ruixant
als vianants
que
s’hi
apropen
massa.

La última foto d’aquest comentari és la
feta per en Salvador a la estació
ferroviaria de Bucarest, ciutat on ell viu
ara. La imatge, molt ben aconseguida, té
un aire marcadament decadent, trist i solitari, d’un insuperable aspecte d’arqueologia ferroviària. Suposo que a l’igual que
tota la ciutat, deixa entreveure la ruinosa
actualitat del fracàs del régim comunista.
En la imatge, un gos camina per una andana solitària vers una via morta, final
del camí de ferro. Potser va perdut o potser espera il.lusionat l’arribada del tren
que li durà al seu amic humà i company
de sempre. Jo prefereixo pensar amb
aquesta segona possibilitat. Tota aquesta
imatge d’un color intencionadament groc
traspúa una melangia contagiosa que entabana l’esperit i fa desitjar uns temps
millors.

Amb aquest regust agradolç de l’última
fotografia m’acomiado de l’amic Salvador tot felicitant-lo per aquesta exposició
tan reeixida i tot esperant poder fruir de
les properers.
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Joan Martí
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SORTIDA DE LLUM ARTIFICIAL
“fotografia de model en exteriors”

El passat dissabte dia 30 d’abril va tenir
lloc una sessió en una casa propera a Vilafranca del Penedès, organitzada conjuntament amb la AF.Diafragma de la que
també es soci l’Emili Combalia. La concentració en dos punts, el pàrquing de la
gasolinera i l’estació de ferrocarril, va permetre muntar el sistema de desplaçament
fins la casa ajudats pels cotxes dels fotògrafs de l’AF.Diafragma.
Al safareig

Al jardí

La principal preocupació davant aquests
tres escenaris va ser que cap fotògraf aparegués en el camp de visió de la majoria.
Desprès varem poder practicar Strobist
en el interior de la casa, gaudint de dos
ubicacions en que era necessària la il·luminació artificial per garantir el farciment
del contrallum en les immediacions de la
balconada en el menjador i la il·luminació cenital en una habitació amb una petita finestra. Aquí va ser necessari
organitzar-nos en grups de 3 al menjador
i d’un a un al dormitori, per qüestions
d’estris i d’espai disponible.
La model Laura va estar totalment col·laboradora en aquesta llarga sessió de 4,5h
de posat. Finalment retornarem a Barcelona pels mateixos mitjanats de transport,
quasi bé al principi de la tarda.

Fotografia a l’entrada de la casa
Ens trobaríem 22 fotògrafs que ens organitzarem primer envoltant la model en 3
ubicacions amb il·luminació natural sols
ajudada pels flashos de la càmera en ocasions: al jardí, a l’entrada i al safareig.
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Textes i Fotos: Salvador Atance
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL
JUNY 2011

Juny 11 dissabte a les 6 de
la tarda.
Sessió d’estudi: Lingerie
Model: Naiara
Maquillatge: —Preu sessió: 10

€

Juny 18 dissabte a les 6 de la
tarda.
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Marina
Maquillatge : —Preu sessió : 12

€

Juny 25 dissabte a les 6 de la
tarda.
Sessió d’estudi : Nu femení
Model: Mónica
Maquillatge: —Preu sessió: 12

€

MATINAL CULTURAL/FOTOGRÀFICA A S. JOAN DESPÍ
Dimecres 15 de Juny – Coordina: Jordi Alcácer-Usitu
10:30 Trobada a la sortida de l’estació de la RENFE de Sant Joan Despí,
ja esmorzats.
10:40 Inici de la passejada segons l’Itinerari Modernista Jujol.
13:30 Dinar facultatiu en un restaurant a determinar (meno dia laborable).
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NOTES DEL MES DE JUNY DEL 2011
DONACIONS AL NOSTRE MUSEU:
El nostre consoci i amic Josep Soler i Soler ens ha donat una càmera compacta
marca Kodak, model UR35.
La Família Cortés Castañer ens ha donat 17 àlbums històrics amb fotografies, documentació i retalls de diaris relacionats amb festivals i concursos de cinema amateur de l’autor Joan Olivé i Bagué. 4 àlbums amb fotografies familiars i 4 carpetes
amb cartells, diplomes i retalls de diaris.
A tots moltes gràcies per la vostra aportació al nostre Museu.
NECROLÒGICA :
Volem donar el nostre més sincer condol al nostre soci i amic Jaume Matges Lladós
pel traspàs de la seva esposa Antonia Batlles Esteve ocorregut el passat dia 28 d’abril del 2011.
RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIES :
CONCURS FOTOGRAFIC 2011, organitzat per la secció excursionista del Foment Martinenc de Barcelona.
Primer premi color lliure: José A. Andrés Ferriz
Tercer premi color lliure: Frederic Sagués Gabarró
Tercer premi B/N lliure : Frederic Sagués Gabarró
Segon premi B/N Muntanya : Miquel Peiró Crespi.
Concurs Nacional de Fotografia 2011, organitzat per Club de Fotografia de
Badia del Vallés.
Primer Premi B/N : Salvador Atance.
INTERNACIONALS :
Trirenberg Supercircuit d’Austria
7 obres seleccionades : Salvador Atance
46 obres acceptades : Frederic Sagués
Golden Spur de Bèlgica
1 obra seleccionada: Salvador Atance
13th. UAPA International Salon of Photography 2011, organitzat per United
Artist Photographic Association LTD de Hong Kong
1 obra acceptada : Salvador Atance.
10º Salon Internacional Imagen Virtual, organitzat per Fotoclub Buenos Aires
de Buenos Aires (Argentina)
2 obres acceptades : Jordi Llorca Martinez
2 obres acceptades : Frederic Sagués Gabarró
10th. Suncoast Virtual Salon 2011, organitzat per Suncoast Camera Club de
Safety Harbor Florida (EE.UU.)
6 obres acceptades : Jordi Llorca Martinez
2 obres acceptades : Frederic Sagués Gabarró
2010 Orange Photo Festival – Firts China International –Based Photography Competition.
4 obres acceptades : Frederic Sagués Gabarró.
17è. Concurs de Fotografia Turística Tarannà 2011, organitzat per Tarannà
de Barcelona.
Accessit tema Asia : Frederic Sagués Gabarró.
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ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE JUNY
Dia 4, dissabte, a les 8 del matí
Excursió amb autocar a Pals. Inscripcions a Secretaría
Dia 8, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Jordi Llorca
titulada “Instants”.
Dia 11, dissabte, a les 10.00 hores
Taller de bodegó natures mortes, per J.A. Andrés Ferriz.
Dia 11, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 16, dijous, a les 19.00 hores
Taule rodona sobre fotografia de natura, per Manel Peiro.
Dia 18, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaría.
Dia 20, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Miquel Peiró titulada
“Zombie Walk”.
Dia 22, dimecres, a les 19.00 hores
Veredicte Públic del Concurs d’Arxius Digitals 2011.
Dia 25, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi. Inscripcions a Secretaría.
Dia 25, dissabte, a la tarda
Tancat amb motiu del Pont de Sant Joan."Obert exclusivament per la sessió d'estudi"
Dia 28, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 29, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada “Homenatge a Llorenç Tabernero”.
Dia 30 dijous, a les 19.30 hores
Veredicte Públic del concurs de Sessions d’Estudi 2011.

AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES PER EL MES DE JULIOL
Dia 2, dissabte, a les 10.00 hores
Taler de Photoshop, conversió a B/N, per Pere Romero
Dia 4, dilluns, a les 19.30 hores
Projecció de les obres finalistes i premiades en el Concurs d¡Arxius Digitals 2011 i lliurament de guardons.
Dia 6, dimecres, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model femení. Inscripcions a Secretaria
Dia 11, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica titulada “Visions del Delta” de l’autor Xavier Salvans.
Dia 20, dimecres, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model masculí. Inscripcions a Secretaria.
Dia 26, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 30, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model femení. Inscripcions a Secretaria.
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