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La casa Museu Lluis Domènech 

i Montaner de Canet de Mar de-

dica una sala de forma perma-

nent per la obra del nostre soci 

Eugeni Forcano. La col·lecció la 

composen 140 obres que van 

des de 1942 fins 1996. 

Des de  aquí felicitem al amic 

Eugeni per aquest important fet. 

Casa museu Lluis Domènech i Montaner 

Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra 

08360 Canet de Mar 

 

Jornada de Portes Obertes 
 

El proper dijous dia  10 de Novembre es celebrarà un nou dia de portes obertes 

a la Agrupació per tal de mostrar les nostres instal·lacions i serveis. 

 

Sessió de Estudi—Tallers—Projeccions d’audiovisuals—etc. 
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Editorial ______________ 
A principis del mes de març d’enguany, represen-

tant a la Federació Catalana de Fotografia i al ma-

teix temps a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, 

vaig participar a l’acte d’inauguració d’una exposi-

ció fotogràfica d’intercanvi cultural entre Espanya i 

Hongria. L’acte va tenir lloc a la Pinacoteca del Cas-

tell de Montjuïc i vaig tenir l’ocasió conèixer a la 

Carme Segura, directora del Castell, i, degut a que 

ens estàvem pensant en organitzar per part de la 

nostre entitat la 28a Festa de la Fotografia d’en-

guany i encara no teníem un lloc especificat per la 

possible organització, li vaig comentar a la Carme 

Segura, sobre la possibilita d’utilitzar el Castell per 

aquest esdeveniment, i em va contestar que no hi 

hauria cap problema buscant dates que el Castell 

estigués disponible. Vaig passar la proposta a la 

meva junta i vam decidir tirar endavant; per tant, la 

data escollida seria pel dia 8 d’octubre i no hi hau-

ria cap problema en portar-ho a terme: l’ocasió i el 

moment idoni per fer-ho públic fou el dia 26 de 

març al Teatre Neapolis de Vilanova i la Geltrú a la 

Gala de la 4ª edició dels Premis 50mm. de la Fede-

ració Catalana de Fotografia, aprofitant la presencia 

a la Sala, d’unes dos-centes  persones. 

Han estat mesos de treball i ganes de fer, lligant 

poc a poc i per fi, el passat dia 8 d’octubre amb una 

participació de més de dos-centes aficionats a la 

fotografia, vingudes d’entitats fotogràfiques de tota 

Catalunya, vàrem fer realitat la 28a. Festa de la 

Fotografia al magnífic marc del Castell de Montjuïc 

de Barcelona, que, gràcies a la col•laboració i ajuda 

d’en Joaquim Cuxart i de Montserrat Carrera, tèc-

nics de l’Ajuntament  de Barcelona al Castell, que 

en tot moment han estat disponibles oferint-nos 

tota mena de facilitats per la utilització de les ins-

tal•lacions del Castell.  

A les deu del matí, vam començar lliurant les acre-

ditacions, esmorzar per agafar força i foto de grup. 

Tot seguit va arribar el moment d’inaugurar l’expo-

sició col•lectiva de socis de la nostra Entitat “172 

Anys de fotografia a l’Estat Espanyol”, a la Pinaco-

teca del Castell, amb la presència del President de 

la Federació Catalana de Fotografia Raimon More-

no i dels tècnics de l’Ajuntament de Barcelona al 

Castell, en representació a la directora Carme Segu-

ra, que també va disculpar la seva assistència, Joa-

quim Cuxart i Montserrat Carrera  als quals com a 

President de l’AFC els hi vaig fer lliurament de la 

medalla de la nostre Agrupació. També estava pre-

vist fer lliurament de la medalla de l’AFC a l’Antoni 

Totajada i Joan Gallifa de TV3 pel programa 

“Fotografies”, però es van disculpar, per motius de 

feina. Ambdós medalles eren: “Per agraïment en 

col•laborar amb la fotografia”  

Durant l’acte d’inauguració, Joaquim Sitjà Vicepre-

sident de Foto Film Calella en va fer lliurament 

d’un trofeu per a la nostre Entitat. 

Destacar la bona organització i distribució , per part 

del Bar del Castell, a l’hora d’esmorzar i dinar. 

Donar les gràcies Al model i a les models que van 

participar posant pels fotògrafs durant tot el dia: 

Dani, Natalia, Elena i Loida, i als models que desin-

teressadament van posar durant el matí: Susana, 

Rafa, Silvia, Jaume i els nen i nenes: Raúl, Marta, 

Emma i Ana, i, a la Joia de Montjuïc que van donar 

l’ambient de Festa. 

 I, per descomptat, agrair a tots els participants el 

seu correcte comportament durant tota la Festa. 

Hem d’assumir que vam tenir alguna  que altre 

fallença, però quan l’èxit supera lo dolent, lo millor 

es celebra-ho. 

                                                                    

                                                José A. Andrés Ferriz 
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EXPOSICIÓ COL•LECTIVA 28ENA. FESTA DE LA FOTOGRAFIA 

El passat dia 8 d’octubre vàrem celebrar la 28ena. 

Festa de la Fotografia . La nostra Agrupació ha estat 

l’organitzadora aquest any del certamen. 

El lloc escollit : el castell de Montjuic, aquesta forta-

lesa de trista memòria històrica pel nostre païs. 

Però avui això ha canviat, com també els temps i el 

castell ha estat recuperat  per la ciutat. Esperem uns 

bons resultats. 

Amics d’altres entitats són debuts pel nostre Presi-

dent José A. Andrés i tots plegats fem les primeres 

fotos pel castell, esperant l’hora per anar a esmor-

zar. Un bufet lliure molt bó en el bar restaurant 

actualment molt ben restaurat. 

Després d’esmorzar, la foto de grup des de dalt del 

Serrat, caps amunt i ulls mig tancats pel sol en un 

dia clar i transparent. 

inauguració de l’exposició “172 anys de fotografia a 

l’estat espanyol” . Una exposició col•lectiva de socis 

de l’Agrupació a la Pinacoteca del Castell. El nostre 

president ,Sr. Andrés va fer la presentació. Parla-

ments del Sr. Raimón Moreno president de la Fede-

ració Catalana de Fotografia, Sr. Joaquim Cuixart i 

Sra. Montserrat Carrera, tècnics de l’Ajuntament. 

Lliurament de la medalla de l’Agrupació Fotogràfica 

de Catalunya a l’equip del Castell. 

La Pinacoteca plena de gom a 

gom, 40 obres de temàtica varia-

da. Cada autor té la virtut de sa-

ber transformar la realitat en un 

acte creatiu, amb colors suaus o 

contrastats amb el PhotoShop, 

una mostra de bons motius i va-

lors estètics i aixó demostra que 

tenim una bona pedrera de bons 

fotògrafs. Ara bé jo personalment 

vaig trobar a faltar la fotografia en 

blanc i negre, al menys alguna 

n’haguessin d’escollir, És una 

opinió.  

 

Passejada fotogràfica amb models pels racons del 

castell, vestits d’època a l’estil capa i espassa. Una 

banda de cornetes i tambors donava un toc de xeri-

nola a l’ambient. Les càmeres no paraven de cercar 

la foto més creativa. 

Hora de dinar, buscant l’ombra dins l’emporxa’t pel 

dia calorós que teníem. Un menú a escollir de bufet 

lliure. 

Desprès de dinar amb el sol ja més baix, la segona 

passejada per l’entorn del Castell. En aquesta ocasió 

els models eren de l’època del romanticisme, com 

un poema de Bequer. Les cares i les postures reflec-

tien la seva solitud. La tarda sense adonar-nos ana-

va passant i les càmeres fent les ultimes fotos ple-

nes de romanticisme, mentre el sol és va ponent i 

formant noves tonalitats.  

En resum, una bona diada fotogràfica en aquesta 

muntanya de Montjuic plena d’història i que tor-

nem a recuperar. 

Tot esperant la propera festa de la fotografia en que 

ens retrobarem de nou farem bones fotos. 

Jordi Borrell 
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MILERS I MILERS DE FOTOS 

Surto a passejar per la Rambla i m’admiro de la 

gran quantitat de guiris que hi ha passejant, més 

avui que ja fa sol i el temps és francament de bo-

nança. Bé, cal dir que avui és un dia qualsevol de al 

setmana, d’una setmana qualsevol i d’un mes qual-

sevol. L’ única cosa que sí és certa és l’any, el dos 

mil onze. 

Vermells com perdigots de prendre el sol a la platja, 

tots, o la gran majoria, tenen en comú el que porten 

una càmera fotogràfica entre les mans i que van 

disparant tot el que troben, un clic rere l’altre ! 

Encara un altre fenomen del nostre temps que per 

mi és molt colpidor. La nostra canalla, qui més qui 

menys, té mòbil. El pretext és que així els pares 

saben en tot moment on està el fill o la filla. Vana 

il•lusió.... 

A mida que passen els anys (estava temptat de dir 

els mesos) l’edat en que la mainada assoleix aques-

ta meravella de la tecnologia és més precoç. Diuen 

les estadístiques que entre deu i dotze anys els nois 

i noies del nostre país tenen mòbil. 

A part de la funció prioritària que sembla que hagi 

de tenir el mòbil, que és telefonar o rebre telefona-

des, la quantitat de funcions que té són conegudes 

pel jovent. Amb una velocitat increïble, teclegen 

missatges (ara se’n diuen SM) per evitar així haver 

de pagar una trucada o simplement fer una 

“perdi”..  

Una nova funció d’aquests aparells és que porten 

incorporada una càmera fotogràfica que tant ser-

veix per fer fotos com per fer vídeos. Aquesta és 

una altra consideració important. 

Com els guiris de la Rambla, el jovent també dispa-

ra i dispara seguit, fent una infinitud de fotos, mol-

tes de les quals són repetides i en general molt rei-

teratives temàticament parlant. Aquestes fotos ge-

neralment són objecte de culte entre ells, però que 

difícilment hi tenen accés els pares, que en tot cas, 

furtivament les visionen quan els fills o filles dor-

men. Milers, milions de fotos... 

Ara em retrotrec en el temps i recordo fets de quan 

jo era petit. Eren certament altres temps.... però no 

tant llunyans com si jo hagués viscut a la prehistò-

ria, malgrat que tecnològicament ho sembli. 

Quan vaig tenir set anys vaig fer la Primera Comu-

nió. Era una data important i assenyalada ja que, 

entre altres consideracions, representava que dei-

xava de ser un infant per ser un noi, amb ús de raó. 

Un event així, era el pretext perquè rebessis algun 

escadusser regal. A mi em varen regalar una màqui-

na de fer fotos (el terme càmera no el fèiem servir). 

Era un aparell negre, de plàstic, gruixut i que pesa-

va poc. Portava un rodet més gran del que després 

es va estandaritzar. Suposo ara, que mesurava 6 x 6 

i que anava protegit amb un paper vermell que 

també es posava dintre de la màquina. Si la memò-

ria no em falla els rodets que a mi em posaven eren 

de dotze fotografies i, alguna vegada, em sona que 

era de vint i quatre. 

La màquina era molt senzilla de funcionament. De 

fet el nen que era jo, la podia fer anar, això sí, pro-

curant no malgastar els disparos, ja que això repre-

sentava un  cost econòmic a l’hora de portar el ro-

det a cal fotògraf, que en treia les còpies a paper. 

Un còpia per foto. Els negatius, el que pot fer la 

ignorància, simplement els llençava, ja que mai es 

feia una segona còpia d’una de les fotografies. Les 

còpies positivitzades anaven a parar a l’àlbum fe 

fotografies de la família, per deixar constància d’un 

event, d’una sortida o excursió i poca cosa més. 

Poques fotos i solament en ocasions rellevants ! 

Què en fem ara dels milers i milers de fotos digitals 

que anem acumulant en el disc dur de l’ordinador ? 

Sento la queixa de que ara la gent no veu les fotos, 

ja que per fer-ho s’ha de muntar la parafernàlia de 

màquines, pel que mai hi ha el temps oportú. Els 

àlbums familiars tendeixen a desaparèixer i no se 

sap ben bé a on està ni que hi ha en aquest  fotimer 

de fotos que mai més es tornen a veure i ni es veu-

ran. 

Les persones que viatgen a països llunyans compe-

teixen entre elles per qui ha fet més fotos.  
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– jo n’he fet tres mil !  

– jo n`he fet tres mil quatre-centes ! 

i malauradament, si quan et conviden a sopar per 

explicar el viatge, et volen passar les fotos, amb 

l’excusa de que encara no han tingut temps per mi-

rar-les i que estan tal i com es varen disparar . Hom 

que és crític i sensible en aquests materials, vas 

veient la manca de qualitat de la majoria d’elles. 

Fotos que no diuen res. Fotos mal enquadrades, 

mal il•luminades, mal enfocades o mogudes. I vin-

ga, anar passant i passant... fins que un ja comença 

a pesar figues i a sentir que la son i la nyonya va 

guanyant terreny...fins que assabentats els amfitri-

ons, donen la sessió per acabada amb l’excusa de 

que quan puguin ja en faran una selecció més curta 

i llençaran a la paperera les que no estan bé. Banal 

il•lusió, ja que mai més les tornaran a visionar ni a 

tocar.   

En el  cas del jovent simplement a través del mòbil, 

les van ensenyant als amics o amigues, que es par-

teixen la caixa de tant riure, al plasmar les rucades 

que fan, i que capten  autodisparant-se amb posici-

ons i cares deformades degut a la curta distància 

focal de la òptica. 

És l’època de la superabundància ! Mai n’hi ha prou 

de tot i de tot mai n’hi ha prou !  

És bo ? És dolent ? no ho sé.  Constato els fets feno-

menològicament i prou, sense emetre cap judici de 

valor. En aquest cas em sento un simple redactor 

d’uns fets i d’uns temps, que sí són els nostres, i que 

no tenen marxa en rere.  

Per sort hi ha un altre segment de població que ha 

fet de la fotografia una forma d’expressió, de comu-

nicació, d’interpretació o de constatació. Avui no 

parlo d’aquest sector en el que els membres de les 

diferents agrupacions fotogràfiques en són els qui el 

conformen. Això serà tema d’una altra reflexió. 

Andreu Clapés 

Fotografia de Grup de la Festa de la Fotografia 
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La 28ena Festa de la Fotografia. 

Castell de Montjuïc, 8 d’octubre de 2011. Barcelona. 

Organitza: Agrupació Fotogràfica de Catalunya. 

Ha sigut aquesta una festa no buscada, perquè les 

agrupacions proposades sembla que no trobaven 

suficient recolzament en la seva base social per tirar 

endavant el projecte, i el risc de quedar-se sense 

festa aquest any semblava real. Era el mes de març. 

Al suggeriment del president es va contestar unàni-

mement amb el suport de tota la junta, i es va co-

mençar a buscar espais i activitats a realitzar. Va ser 

llavors quan va sortir la primera proposta de fer-la 

en l'indret del Parc Zoològic de Barcelona, contac-

tant-se llavors amb la seva direcció i amb la restau-

ració per informar-se de condicions i possible dedi-

cació d’una àrea en règim d’ús exclusiu. 

La vocalia de Cultura tenia molt avançades les con-

verses tot i que hi havia el handicap que s’hauria de 

pagar l’accés al parc a més dels costos que sortissin 

dels àpats i activitats, per això quan el director del 

Zoo que a la vegada estava relacionat amb el Cas-

tell, suggerí que s'emprés el Castell de Montjuïc, es 

va acceptar ràpidament tot i saber que la concessió 

no era per l’ús exclusiu. 

Tot decidit en un mes, a la Festa 50mm de la Fede-

ració Catalana, ja s’anuncià que la Festa de la Foto-

grafia estaria organitzada per l’AFC. Comença la 

preparació d’actes i d'infrastructura, tot i portar al 

mateix temps l’organització de l’exposició d’en Cen-

telles, l’estand a la Fira Sonimag i la preparació del 

III Congres de Jurats. 

Quan a la infraestructura es pot dir que la posada 

en marxa a començaments d’any de la nova pàgina 

web, ha permès també cobrar l’assistència a  l’acta 

mitjançant un medi electrònic de pagament com 

PayPal, modernitzant d’aquesta manera la branca 

administrativa que correspon a la organització de 

qualsevol event present i futur. 
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La organització de l’exposició col·lectiva a la Pina-

coteca del Castell s’ha portat des de la vocalia de 

Concursos i Exposicions, tenint un notable èxit de 

visites des del primer moment. 

S’ha organitzat l’assistència de grups aficionats dels 

camps del circ i de las bandes, tot y que es desmar-

caren alguns en el darrer mo-

ment. Igualment es muntaren 

4 platós per fotografia de mo-

dels ataviats amb roba de tea-

tre professional. Vestiren al 

matí de l’època renaixentista i 

a la tarda de l’època modernis-

ta, fent també les alegries foto-

gràfiques de tothom. Més pro-

pers i aprofitant les hores pre i 

post dinar, uns amics varen 

disfressar-se també i a la ma-

teixa plaça d’armes posarien 

pels fotògrafs també. 

Vàrem tenir un correcte servei 

d’esmorzar i dinar, i en general i per la informació 

rebuda in situ dels assistents a la Festa, tothom va 

disfrutar de les fotos i dels companys.  

Com a resum de la Festa, es pot afirmar que es un 

lloc de retrobada de fotògrafs que fa mesos que no 

es veien, potser un any i tot. Igualment es lloc de 

primera trobada i oportunitat per conèixer, a 

aquells fotògrafs que has sentit a parlar d’ells i no 

has tingut oportunitat d’estrenyar la seva ma o do-

nar-li un respectuós petó de companyonia quan es 

tracta d’una fotògrafa. Es sens dubta el meu cas que 

no porto més que 4 Festes (Puig-Reig, Cerdanyola i 

Blanes, abans d’aquesta). 

La 28ena Festa ha mort, visca la 29ena Festa de la 

Fotografia. 

Salvador Atance, 

vocal de Laboratori i Llum Artificial. 
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172 ANYS DE FOTOGRAFIA A L`ESTAT ESPANYOL 

L’implacable pas del temps, fa pensar contemplen 

aquesta exposició anual dels socis de l`Agrupació, 

en l`evolució tan enorme que ha sofert aquesta 

obsessió tant nostra de volgué captar  un instant de 

la vida,de vegades tan  efímer, i que gracies a la 

fotografia el perpetuem, i el fem nostre.. No deixem 

de ser col•leccionistes d` instants que 

han quedat en el record d`allò que 

desapareix en el moment de produir-

se. 

 El fenomen de la fotografia ha fet 

que , actualment, l`imatge i la seva 

forma de captar-la, conservar-la i 

transportar-la sigui omnipresent en la 

majoria de les activitats de la cultura 

contemporània, i que de forma inces-

sant, ens sorprenen amb noves aplica-

cions tecnològiques per el desenvolu-

pament  de l`imaginació virtual. Que 

ens espera en  el futur?, inimaginable. 

Es una satisfacció per els que venim 

d`altres temps fotogràfics, contemplar 

una sala d`exposicions com la nostra, amb una 

quantitat i per damunt de tot amb un nivell tant alt 

de qualitat creativa i, en general amb l`aplicació 

d`una molt bona tècnica de les obres exposades. El 

fet de ser una sola obra per autor, dificulta , per 

falta d`espai un anàlisi mes ampli de les fotos mos-

trades, però les de mes alt nivell, les comentarem. 

 M`ha agradat especialment la fotografia de la Tere-

sa Tarabal, amb un retrat femení, amb un tracta-

ment “ craquelat “ de l`imatge que ajuda a donar 

profunditat a la mirada de la dona. Fernando Veci-

no ens ofereix un melancòlic crepuscle d`una platja 

on el vent es protagonista. Miquel Peirò, capta, amb 

una perfecta tècnica del positivat,un pescador por-

tant uns peixos d`un gran realisme. Miguel Par-

reño, amb el seu clàssic estil dona vida a tres perso-

natges, als que un lleuger somriure , trenca 

l`habitual dramatisme de l`estil 

de l`autor. Manel Garcia retrata 

uns personatges, cerc que “ 

Punkis “ de mirada altiva i desa-

fiant. L`Elisenda Domingo, crea 

un ambient de tristor d`un soli-

tari carrer de poble. Remem-

brances de la bella cançó de 

Joan Manuel  Serrat, “ Marta “, 

en contemplar el far i l`ermita, a 

la bella obra de Eduard Cucalon. 

Antoni Civantos aplica la seva 

creativitat, captant la fantasia 

d`un artista de les bombolles de 

sabó. Josè A. Andres, en dona 

una vegada mes la seva gran 
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capacitat creativa i la seva vena artística aplicada a 

les obres de natura morta en que les flors i el impe-

cable acabat de l`obra, produeixen una veritable 

obra d`art. També les flors son protagonistes de 

l`aportació de Jordi Camprubì. Molt bella composi-

ció. Mes dinamisme al la testimonial foto de Jordi 

Borrell. Els seus personatges respiren vigor reivin-

dicatiu. La Francesca Portoles treu, com sempre, 

gran partit , dels grans anuncis publicitaris. Magní-

fic retrat d`una dona asiàtica de mirada inquietant i 

enigmàtica de Frederic Sagues. Perfecte enquadre i 

millor positivat de l`interior de la basílica de la Sa-

grada Família. El genial arquitecte de Riudoms, 

n`estaria orgullós de Francisco Reina. Hortènsia 

Gonzalez, penja una bella marina, plena de serenor i 

harmonia. Em permeto fer un comentari de la meva 

obra, de la que el pacient lector haurà pogut opinar 

de la seva qualitat. Aporto  la dada històrica de la 

seva obtenció. Aeroport del Prat, l`any 1961, l`avio 

es d`Iberia. Possiblement la fotografia mes antiga 

de l`exposició. 

                                                                                         

Francesc Bedmar      
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GRÀCIA: LA FESTA, de Lluís Girona 

L’amic i consoci Lluís Girona ens ha presentat al 

“Nou Espai” una col.lecció de fotografies que són un 

bon testimoni de les festes de Gràcia, esdeveniment 

marcadament alegre i popular que any rere any 

arriba puntual a la seva trobada, per omplir els car-

rers d’un aspecte de festa major en la que té un lloc 

important els guarniments que els¨mateixos veins 

fabriquen i engalanen els seus carrers.  

En Lluís ha captat molt bé la festa de la gent om-

plint els carrers i les seves imatges prou aconsegui-

des són un fidel reflex de la xerinola que per uns 

dies omple aquest espai urbà.  

Tot mirant aquesta exposició puc admirar una noia 

jove i seriosa molt engrescada en la seva tasca de 

tocar un timbal, mentre al seu voltant la gent en-

grescada participa en un dels molts esdeveniments 

musicals.  

El ball de bastons, també molt tradicional en les 

festes populars, aquí ha estat captat per la càmera 

d’en Lluís tot agafant justament l’encreuament de 

bastons d’una parella. Al fons i en mig de la gent, un 

mossen habillat amb les seves millors vestimentes 

festives somriu complaent potser pensant  que ell 

també ha de fer les seves filigranes per mantenir 

l’atenció d’una parroquia cada cop més mançada de 

fidels.  

A l’interior d’una esglèsia una parella de gegants, 

potser simbolitzant l’hereu i la pubilla, semblen 

voler unir-se en matrimoni, sota la mirada de les 

imatges que presideixen l’altar.  

Per aquesta vegada, els nostres prohoms de la vida 

social (banquers i polítics), han canviat la seva dis-

fressa habitual de vestit amb coll dur i corbata per la  

més adient de trabucaire i així anar a la caça dels 

diners aliens. Naturalment que a mi em cauen molt 

bé els components d’aquest grup festiu i no els al-

tres, atès que els primers, amb els seus trets inofen-

sius i eixordidors solen despertar el veinat amb les 
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seves incursions matutines i que també aquí l’amic 

Lluís ha captat perfectament.  

Una foto divertida i ben aconseguida: una nena 

petita es mira atentament un ninot inflat que té al 

seu davant. El ninot, amb una boca i uns ulls exage-

radament grans, sembla correspondre amb un som-

riure ampli a l’interés de la jove admiradora.  

Els castellers no van faltar a la trobada festiva i amb 

la seva tècnica, unió i força conjunta aconseguiren 

enlairar una torre humana que per un molt encertat 

enquadrament de la imatge, sembla ultrapassar 

l’alçada d’una casa veina. Em fa pensar si la nostra 

Catalunya tindrà alguna vegada la unió i la força 

per aconseguir alló que li pertoca,  

Acabaré el meu comentari tot felicitant a l’amic 

Lluís per aquesta exposició tan ben aconseguida 

que ens fa viure l’ambient festiu d’aquells dies. 

 

     Joan Martí 
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AUDIOVISUAL “FOTÒGRAFS FOTOGRAFIANT” 

El passat dia 19 d’octubre va tenir lloc a la nostra 

sala gran la projecció d’un audiovisual titulat 

“Fotògrafs fotografiant” a càrrec d’un nombrós grup 

de socis que citaré per ordre alfabètic : Dolores 

Bañón, Jordi Camprubí, Elvira Castellví, Pilar Casti-

llo, Eduard Cucalón, Elisenda Domingo, Carmen 

Garcia Portabales, Sílvia Gausachs, Rosa Grimal, 

Francesca Portolés, Francisco Reina i Fernando 

Vecino. La tria de la música, els rètols i el muntatge 

van ser a càrrec de l’amic Jordi Camprubí. Molt 

encertada la música de la Simfonia dels joguets” de 

Leopold Mozart perquè a part dels instruments so-

naven enginys molt divertits com sonalls, timbres, 

campanetes , sons d’ocellets, etc.El rètol també te-

nia unes lletres divertidíssimes. 

Acompanya aquest petit comentari una imatge de 

cada autor. Els que no vareu assistir a la projecció 

tindreu una idea de la bona qualitat i originalitat de 

l’audiovisual. 

Penso que als que ens agrada la fotografia quan 

sortim a fer-ne estem tan concentrats en prémer el 

disparador que no ens adonem de res més i així els 

que hem retratat a altres fotògrafs ens ha resultat 

molt fàcil i divertit captar a tots i a totes fent la seva 

tasca. Hi veiem tota mena de càmeres des de les 

professionals amb trípode fins als nous i petits telè-

fons mòbils amb càmera. Hi trobem fotògrafs sols, 

altres en parella , altres en un nombrós grup. Uns a 

l’aire lliure, prop del mar, a la muntanya, a les ciu-

tats captant els grans monuments, dins dels museus 

o estirats a l’herba captant insectes.  
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 Cada un dels autors hem presentat 14 imatges per-

què no fos massa llarg. Sentint els comentaris del 

públic penso que ha estat una projecció força ame-

na , divertida i interessant. Per sobre de tot reflexa 

com cada dia som més els apassionats per l’art de la 

llum. 

Des de aquestes ratlles convido a tothom a partici-

par en aquesta nova modalitat de formar grups que 

s’interessen per un tema , aporten imatges i es pro-

jecten a la sala gran que té una bona pantalla. No 

resulta gens car i si us agrada l’idea us poseu en 

contacte amb el nostre vocal de cultura que us dirà 

quins grups i quins temes estem preparant.  

El proper dia 2 de novembre, dia dels Sants Difunts 

un altre grup presentarà el tema “Cementiris”. No 

hi falteu i m’agradaria que algú s’oferís per fer el 

comentari, algú alien al grup perquè així es pot es-

tendre més en cada autor. 

 

                                                            Elisenda Domingo 
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DETALLS d’en Jordi Borrell  

El proppassat dia  21 de setembre l’amic Jordi ens 

va oferir el visionat del seu audiovisual dedicat al 

Temple Expiatori de la Sagrada Família. El seu bon 

tarannà fotogràfic, ja sobradament demostrat, va 

tenir allí un immillorable motiu de lluiment: el 

somni místic de Gaudí convertit en pedra amb tot 

l’embolcall d’història, explosió incontenible de 

grandiositat i llibertat arquitectònica.  

Les modernes tècniques audiovisuals han esdevin-

gut un pont perfecte entre les còpies fotogràfiques 

en paper – d’impacte visual limitat- i la espectacula-

ritat d’una diapositiva.. Sense cap dubte, en Jordi 

ha aprofitat plenament aquesta nova possibilitat, 

oferint-nos unes imatges captivadores que aconse-

gueixen plenament el fet de submergir-nos en la 

més espectacular creació gaudiniana, des de molts 

anys de renom i fama mundial.   

Amb unes imatges de la façana de la Passió, en Jor-

di ens introdueix a l’interior del temple, on s’esvaeix 

la realitat tangible i la pedra que ens envolta es con-

verteix en les branques d’uns arbres que enlairen les 

seves branques fins a tocar un estrany cel sembrat 

de filigranes entrellaçades que ens parlen de la ma-

tèria amb l’esperit.  

Una esplendorosa, ampla i ben il·luminada escala 

de cargol, que recorda la de Jacob, també vol ser el 

camí cap el cel, fermament guiada per una barana 

de ferro forjat. A la part mitjana dels costats de la 

església hi ha un passadís que ressegueix les sinuo-

sitats de la pedra amb profusió de motius estelats.  

La munió de vitralls dóna uns jocs de llum suau i 

cromàtica a l’ample espai i els reflexos dels tubs de 
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 l’orgue, ara silent, ens omplen l’esperit d’una 

imaginada melodia multicolor.  

En Jordi comentava que fa fer vàries visites al 

Temple a diferents hores per poder copsar els 

efectes canviants de la llum i la veritat és que la 

seva perseverança ha estat força reeixida: les 

imatges que ha aconseguit amb molta paciència 

són immillorables, o mi m’ho sembla, si més no, 

i el resultat fotogràfic és absolutament aconse-

guit. Val a dir també que la curta durada d’a-

quest audiovisual és un factor positiu que et 

deixa una sensació plaent de brevetat.  

El fons musical que serveix de fons a aquesta 

realització és un altre dels encerts: els brillants 

acords de l'últim moviment de la Simfonia del 

Nou Món de Dvorak, són el marc adient per 

remarcar la grandiositat d’aquest monument 

arquitectònic que l’amic Jordi ha captat tan 

encertadament.   

No em puc oblidar, tanmateix, de l'excel·lent 

muntatge que ha fet la companya Teresa Tara-

bal que aconsegueix donar un ritme de vitalitat 

a aquesta obra fent-la absolutament engresca-

dora.  

Amic Jordi: et faig arribar la meva felicitació 

més entusiasta i crec que ja has superat la etapa 

de les còpies en paper i t’has de dedicar a la 

creació d’audiovisuals. Fins al proper.       

      

 Joan Martí 
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La importancia de llamarse Ernesto 

En una obra literaria el título de la obra es capital 

para el autor. Es la forma en que se consigue llamar 

la primera atención del posible lector. Si se consi-

gue este primer contacto es posible que el texto sea 

leído. El autor, y el editor como no, se desviven 

para conseguir que ese título sea un reclamo eficaz 

para conseguir que el lector pueda acceder al texto. 

Pero en la fotografía, como en las demás artes plás-

ticas, no usamos el título como llamada de aten-

ción. De hecho el mecanismo es totalmente inverso. 

Lo primero que ve nuestro espectador es la imagen. 

Primero de lejos ya ha de captar su atención para 

que esté interesado en verla más profundamente. 

Al verla el espectador se crea un concepto, un mar 

de sensaciones, una idea que le atrae, o no, pero 

que en todo caso no le deja indiferente. Es decir que 

primero disfruta de la obra antes de ver el título. 

Entonces, ¿por qué insistimos en poner título a las 

fotografías?  La verdad es que 

muchas veces sólo lo ponemos 

para diferenciarlas o catalogar-

las. Este sería el título archivís-

tico (IMG_2011_01_31_2532, 

Flor 414,…etc.) Otras veces nos 

encontramos en la necesidad de 

ponerles un título para cumplir 

con los requisitos de la exposi-

ción y usamos títulos meramen-

te descriptivos y bastante anodi-

nos. Así nos encontramos con 

títulos como “Flor”, “Laura 202” 

o “Atardecer en el puerto” que 

en cualquier caso no aportan 

nada a la obra y al espectador de 

la misma. Otras veces nos en-

contramos con títulos curiosos, imaginativos que 

son, a mi entender, los realmente importantes. 

Entonces ¿qué importancia puede tener un título?. 

La verdad es que mucha. Volvamos a la posición del 

espectador. Hemos visto la obra, nos ha creado una 

sensación concreta, nos ha recordado otras co-

sas….etc. y entonces leemos el título de la obra. Al 

leerlo, el autor, de forma sutil, nos dirige hacia un 

punto concreto de la obra, hacia una sensación, 

hacia una idea. Y es en este punto que podemos 

hacer que la imagen del espectador, se enfrente con 

una idea preconcebida del autor y lograr así una 

reafirmación o incluso un giro inesperado que cam-

biará algo la primera idea del espectador. Así una 

misma fotografía si la titulamos 

IMG_2009_01_26_2252 simplemente ayudaría al 

fotógrafo a clasificarla, el título “Cría de Pingüino” 

puede centrar, o intentar centrar el interés en el 

pingüino, “Fotógrafo de la Naturaleza” nos centra-

ría la atención en el fotógrafo y “Como he quedado” 

abriría una interpretación tal vez algo humorística 

centrando el interés en la situación más que en los 

sujetos en sí. Este juego es el último intento del 

fotógrafo para transmitir un mensaje a los especta-

dores de su obra. 

Es el título pues más que una introducción a la 

obra, como el caso del artículo o libro, es un epílogo 

que puede resumir esa imagen o nos puede abrir 

paso a una segunda interpretación, tan válida como 

la primera más cercana, tal vez, a la idea base del 

autor. 

Así un mal título en una obra sólo no hace fracasar, 
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normalmente, una fotografía. Tan solo hace que el 

título sea intrascendente. Un buen título por el 

contrario puede conseguir que esa fotografía sea 

analizada de nuevo con otra perspectiva o simple-

mente conseguir una sonrisa al espectador. 

El último gran problema está en que muchas veces, 

más de lo que nos gustaría, el funcionamiento de 

las exposiciones y concursos hace que el título pase 

desapercibido o no se conozca. Tendríamos que ser 

todos conscientes de que cuando se pide un título a 

una obra para ser expuesta o juzgada, este título 

pasa a ser parte integra de la obra y la visión o jui-

cio sin considerar el título pasa a ser un análisis 

parcial de la misma. Todos hemos visto concursos 

en los que el título no aparece hasta el acta y los 

jueces no lo conocen y por tanto pierden la posibili-

dad de esta segunda lectura, o exposiciones en las 

que el título es casi ilegible.  

Reivindiquemos pues un lugar de honor para los 

títulos, seamos creativos, demos al espectador pis-

tas de nuestro punto de vista. No conseguiremos 

que el espectador entienda lo mismo que nosotros 

pero enriqueceremos de una forma notable la obra 

y su interpretación. Y si además conseguimos que 

el espectador nos explique lo que hemos querido 

expresar con la obra descubriremos miles de lectu-

ras que no habíamos, ni tan solo sospechado, que 

pudieran existir. 

Manuel Peiro Mir 

Recordeu 
El número que sortirà premiat a la loteria de Nadal del proper 22 de Desembre de 

2011 serà (si la sort esta del nostre costat) el 28936 

Reserva las teves participacions a secretaria 

Tots els interessats en adquirir talonaris per vendre  us podeu adreçar a secretaria 
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NOTES DEL MES DE NOVEMBRE 

NOUS SOCIS : 

Conchita Gimenez Villanova 

Mª Teresa de la Rosa Inés 

Josep Mª Bonjoch Trilla 

Salvador Fontseré Dorado 

Alfons Ollé Coderch 

Mario Ulacia Pérez 

Fernando Alonso Fernandez 

Donatello Romahazzi 

Marcel Placidí 

Cristina Morales Moreno 

José Luís Alonso Barros 

Beatriz Osorio Amado 

NOTA DE SECRETARIA: 

Preguem  als socis que tinguin debuts pendents de pagar passin per Secretaria a liquidar-los abans del dia 

15 de desembre, per tal de tenir temps de tancar l’any comptable. Els socis que no passin a pagar seran 

donats de baixa a finals d’any. 

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA: 

 XXI concurs Luis de Morales, organitzat pel Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, Cáceres. 

Salvador Atance—1er. premi categoria C, tema Arroyo de la Luz su gente, su entorno y su arquitectura. 

11th Malmö Internacional Exhibition of Photographic Art, convocat per la Photographic Society of 

Malmö. Suecia. 

Salvador Atance 1 acceptació 

 2nd Exhibition of Photographs Man & Work 2011, organitzat pel Photoclub Bor. Serbia. 

Salvador Atance 7 acceptacions. 

 8º Salon de Imagen Virtual, Bienal SICAFI, organitzat pel Foto Club CAF. Argentina. 

Salvador Atance 2 acceptacions. 

1st International Salon of Photography Novi Sad—Serbia 

Manuel Peiro—1 Acceptació 

3rd Findland Digital Circuit 

Manuel Peiro—2 Acceptacions 

8th Photolovers International Digital Circuit—India 

Manuel Peiro—14 Acceptacions 

Salvador Atance—12 Acceptacions 

FESTA INFANTIL DE NADAL  

Preguem als familiars dels nens i nenes que vinguin a 

la nostra Festa Infantil de Nadal del proper dia 17 de 

desembre, passin o telefonin a Secretaria a inscriure 

als petits gratuïtament, indicant el nom i cognom i 

l’edat, així el Pare Noel els portarà un regal adient a la 

seva edat. 
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL  
Mes de Novembre de 2011  

Novembre 9 dimecres a les 6 de la tarda. 

Sessió d’estudi: Nu femení 

Model: Mónika 

Novembre 19 dissabte a les 6 de la tarda. 

Sessió d’estudi : Nu esportiu 

Model : Xavier (karateka) 

Novembre 26 dissabte a les 6 de la tarda. 

Sessió d’estudi : Nu femení 

Model : Yaina 
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Properes Activitats 
Dia 2, dimecres, a les 19.30 hores Projecció de l’audiovisual “Cementiris” a càrrec d’un grup de socis. 

Dia 6 , diumenge, a les 14.00 hores Dinar de Germanor. Inscripcions a Secretaria màxim fins el dia 22 

d’octubre. 

Dia 7, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Xavier 

Gimenez Pascual titulada “Mercats del món”. 

Dia 9, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi nu femení. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 10, dijous Jornada de Portes obertes 

Dia 18, divendres a les 19:00 Fotografia dels sentiments 

Dia 19, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi model masculí. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 24, dijous, a les 18.00 hores. Veredicte públic del concurs de Temes Obligats . Tema : “Joguines”. 

Dia 25, divendres, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica col•lectiva titulada “Foto 

Walk” 

Dia 26, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi model femenina. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 28, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica dels autors Silvia 

Lamana i David Sanchez titulada “La Femme Nue”.  

Dia 29, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes. 

DESEMBRE—avançament 

Dia 10, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria 

Dia 12, dilluns, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada “Concurs Lliure de Fo-

tografia 2011” 

Dia 16, divendres, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica titulada “Sarrià 

és un poble” de l’autor Josep Maria Roig. 

Dia 17. dissabte, a les 18.00 hores Festa Infantil de Nadal. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 21, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 23, divendres, a les 21.00 hores Sopar de Nadal. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 24, dissabte Tancat per vigília de Nadal. 

Dia 27, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes. 

Dia 28, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria. 

Dia 29, dijous, a les 18.00 hores Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema : “Nusos”. 

Dia 31, dissabte Tancat per vigília  de Cap d’Any 
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