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RESULTATS DE CONCURSOS FOTOGRAFICS ESTATALS :
8È. CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL FIRA DE LA PURISSIMA , organitzat per l’Ajuntament de Gironella.
Primer Premi : Domènec López Alió
XI CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA “EL FET GEGANTER” organitzat per Unió de
Colles Geganteres de Catalunya.
Premi extraordinari : Domènec López Alió
III CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP Mª MIEJERMOLLE, organitzat per C.E.P Sta. Coloma.
Primer Premi : Domènec López Alió
14è. Premi Foto Clic, organitzat per l’Ajuntament de Molins de Rei.
Primer premi tema Esports : Domènec López Alió.
Concurs DigiPhoto 2011 Premia de Dalt
Apartat Premia de Dalt
Diploma per:
Silvia Gausschs Vila
Pep Blanes Mayor
Josep Guerrero Vilamajor
Lluis Sanchez Narro
Pere Romero Alonso
III concurs internacional ASISA, Málaga.
Salvador Atance 1 foto adquirida.

CONCURSOS INTERNACIONALS
The 72 International Photographic Salon of Japan, organitzat per The All-Japan Association of
Photographic Societies. Japó.
Salvador Atance 1 menció d'honor.
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Els articles que s’hi inclouen son opinions particulars i se’n responsabilitzen els mateixos autors. La reproducció
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Editorial ______________
Aquesta és l’última editorial que faig com a
president de la nostra Agrupació. Un gran honor per mi el haver estat aquests dos últims
anys al capdavant d’una entitat com aquesta;
pionera del món de la fotografia a l’Estat, amb
una llarga història de 88 anys d’associacionisme i divulgació fotogràfica, guanyant prestigi
i reconeixement degut als fets i a la llarga llista
de grans fotògrafs de renom que han pertàngut i pertanyen a la nostra entitat.

però aquest segon any hem superat l’anterior
en quant a realització d’activitats; també s’ha
de dir que hem tingut que treballar molt més
per portar-les a terme com a més destacats:
l’exposició a la nostre entitat de les fotografies
d’Agustí Centelles “La caixa de galetes” en la
que varem tenir la visita del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Ferran
Mascarell; l’estant a Sonymagfoto amb una
exposició del nostre soci Frederic Sagués; la
intervenció d’un grup de socis de l’entitat al
Estic molt orgullós de pertànyer a l’Agrupació programa de TV3 “Fotografies”; l’organització
Fotogràfica de Catalunya, ja que pràcticament de la 28a. Festa de la Fotografia al Castell de
m’he format aquí: preguntant als que sabien
Montjuïc de Barcelona amb un notable èxit;
més, intentant emular als grans mestres, insis- l’organització del III Congrés de Jurats de Catint una i un altre vegada sobre el què volia, i
talunya a la nostre entitat amb una bona assissobre tot, treballant.
tència de congressistes inscrits de Catalunya i
Durant aquests dos últims anys que he exercit Balears i el conveni d’intercanvi cultural entre
L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i
com a president, he intentat fer-ho el millor
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
que he pogut i he representat dignament de
portes en fora a l’entitat. Suposo que per uns
També ressenyar l’obtenció de reconeixement
ha estat ben fet i per altres ha estat malament, de la nostre Agrupació com a “Millor Entitat
però el que si sé, es que ho he fet i amb molt
2012” de la Confederació Espanyola de Fotode gust: treballant per l’entitat de la mateixa
grafia al Congrés de Saragossa, premi que es
manera que ho vaig fer portant la vocalia de
lliurarà al Congrés de Mallorca a la tardor del
butlletí durant dotze anys i la vocalia de con2012
cursos i exposicions durant tres anys.
Donar les gràcies al Cercle Artístic Sant Lluc
L’objectiu d’aquesta junta ha estat donar em- de Barcelona per convidar-nos a la “Setmana
penta a l’Agrupació i posar-la a l’alçada que
de la Fotografia 2011”, exposant a la seva seu
mereix, després d’uns anys de “decadència”,
fotografies del nostre fons i càmeres del nostre
seguint els passos de les dos anteriors juntes
Museu.
encapçalades per els seus presidents: Toni
Civantos i Dani Garcia, que van prendre meUna informació molt interessant pels socis, és
sures i van iniciar un nou i dur camí per recu- que han començat les obres de l’ascensor de la
perar i posar en el seu lloc a l’Agrupació Foto- escala de la nostre seu.
gràfica de Catalunya.
Per acabar, vull donar les gràcies a tots els
El primer any vam poder complir amb la ma- membres de junta que durant aquests dos
joria d’objectius previstos per aquesta junta,
anys han treballat voluntàriament traient-se
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hores d’oci i, a tots els socis que d’alguna manera han col•laborat amb les diferents vocalies.

José A. Andrés Ferriz

Sort per a la nova junta i pel seu President.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
D’acord amb el que està previst en els Estatuts de l’entitat. Es convoca a tots els socis a l’assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte 28 de Gener del 2012 a les 18 hores en
primera convocatòria i a les 18,30 hores en segona, si no hi hagués el suficient nombre de Socis, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:


Lectura per a la seva aprovació, si s’escau, de la Acta de l’assemblea General Ordinària
anterior.



Informe del President.



Lectura i examen de l’estat general de comptes.



Renovació de càrrecs del grup 2.



Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost general i el seu finançament, per a l’exercici
del 2012



Suggeriments de caràcter tècnic, artístic o administratiu.



Precs i preguntes.
VºBº El President José A. Andrés Ferriz
El Secretari Salvador Atance

CONSELL CONSULTIU
La reunió del Consell Consultiu serà el dia 24 de Gener de 2012 a les 18.00 h.
CONSELL TÈCNIC
La reunió del Consell Tècnic serà el dia 25 de Gener de 2012 a les 19.00 h
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Primer Premi
Miguel Parreño

Segon Premi
Jordi Llorca

Tercer Premi
Frederic Sagués
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Memòria de la vocalia de concursos i exposicions


Concursos realitzats per l’A.F.C.: social de temes obligats, de les excursions programades, social de retrat, Fira de Sant Ponç, Lliure 2011, social de nu, social d’arxius digitals,
social d’arxius digitals de vacances, la 28e. Festa de la Fotografia, social de portada de
butlletí, social de fi d’ any.



Veredictes realitzats per l’A.F.C.: concurs social de temes obligats, de les excursions programades, social de retrat, d’ arxius digitals, social d’arxius digitals de vacances, social
de portada de butlletí, social de fi d’ any.



Veredictes realitzats per altres entitats: Foto Club La Guineueta, de l’associació d’entitats excursionistes del Barcelonès, els temes obligats en Blipoint, el classificador de
l’A.F. de Viladecans, el classificador de l’A.F. de Gavà, Catalunya Caixa, Agrupació Fotogràfica de Ripollet, Agrupació Fotogràfica de Calella, unió de botigues, la fira de Sant
Ponç, Casal Bac de Roda, Agrupació Fotogràfica d’Alforja, l’empresa Kettal, S.A., Photo
Walk 2011 de Barcelona, Sedatex, S.A., club excursionista de Santa Coloma de Gramanet, Club Hispamer, el classificador de Sant Adrià del Besòs.



Exposicions temporals inaugurades a la sala Nou Espai: guanyadors i finalistes del concurs de Fi d’Any, Benet Arbolí, Andreu Roselló, Manel Peiro, Carmen García Portabales,
Remón Cabrera, Jesús Salvador, Robert Molina, Jaume Baguè, Miquel Peiró, Xavier
Salvans, col•lectiva dels alumnes del curs de Photoshop nivell 1, Lluis Girona, Gregorio
Vargas, Xavier Giménez, Silvia Lamana i David Sánchez, Josep Mª Roig,



Exposicions temporals inaugurades a la sala Bruno Argemì: Grup de Dones de la A.F.C.,
col•lectiva de Lluis Leandro, Miquel Viñas i Albert Viñas, col•lectiva de José A. Andrés i
Fernando Vecino, Agustí Centelles, Aldeas Infantiles de Catalunya SOS, Joaquim Robert, Jorge Llorca, Llorenç Tabernero, Col•lectiva de socis ( 172 anys de la fotografia ),
Miguel Parreño, Photowalk 2011, fotografies del 56è concurso Lliure de fotografia.



Exposicions temporals inaugurades fora de l’entitat: Al castell de Montjuïc, en el Cercle
Artístic de Sant Lluc.



S’ han realitzat 180 veredictes en els que han participat 31 membres del Cos de Jurats
de la A.F.C.
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Memòria de la vocalia de Biblioteca
Durant l’any 2011 la nostra biblioteca s’ha vist enriquida amb diversos llibres que són fruit de
donacions i la compra per part de la mateixa entitat.
Donacions
Mundet (donació de Lluís Roig)
Els Napoleón (donació de l’Arxiu fotogràfic de Barcelona)
1000 imatges de la història de Reus (donació de l’Ajuntament de Reus)
Irreality’s (donació de Carme Ollé i Coderch)
De la captura de la imagen a la impresión fotográfica (donació de Gabriel Brau)
La Barcelona gitana de Leonard (donació de l’Ajuntament de Barcelona)
Vides privades de la Barcelona burgesa (donació d’Angle editorial)
Compra
Gestión del archivo digital para fotógrafos Peter Kvogk
Visión y voz David Duchemin
Fotografia de alta calidad CS.5 José Mª Mellado
Com sempre tots ells estan a la vostra disposició.

Memòria de la vocalia de Cultura
Durant l’any 2011 s’ha coordinat el treball dels socis que han participat amb la posta en marxa
de una nova activitat que ha sigut acollida amb força interès. La creació de grups temàtics per
realitzar audiovisuals que ha donat un nou mitja de exposició als socis. S´han realitzat sis audiovisuals col·lectius i s’han presentat altres cinc de un sol autor.
També s'han fet 6 tallers així com els cursos de Photoshop e iniciació a la fotografia que s’estan fen de forma regular.
Es van programar dos excursions així com varies sortides de grups per Barcelona.
L’Agrupació va coordinar a Barcelona el PhotoWalk que cada any convoca el prestigiós fotògraf Scott Kelby a nivell internacional. Aquesta passejada va reunir mes de vuitanta fotògrafs.
A més de la passejada es va fer una exposició amb fotografies dels participants.
Es va convocar per primer cop un concurs d’articles de caire fotogràfic .
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Memòria de la vocalia de Laboratori i Llum Artificial
LABORATORI
Es relaciona l’ús dels recursos que han estan disponibles pel soci i els socis que l’han fet servir:
Dies

Fotògrafs

Laboratoris

26

2

Taquilles

365

5

LLUM ARTIFICIAL
Dins d’aquest capítol recollirem els serveis prestats amb les eines pròpies de la vocalia encara
que s’hagin fet fora de l’estudi, i el número de vegades que els socis l’han fet servir:
Sessions col·lectives a l’estudi
Models (diferents)

Sessions

Fotògrafs

En sessions programades

21

32

339

En jornades de portes obertes

1

2

27

Sortides col.lectives amb models

sortida a una casa pairal de Vilafranca (amb l’agrupació
Diafragma)
sortida a l’hospital de Sitges (d’arquitectura Modernista)
sessions de fotografia al Castell de Montjuic amb motiu de
la 28ena Festa de la Fotografia

Models
1

Fotògrafs
20

2
4

13
180

En sessions individuals

Estudi
Equipament d’strobist

Dies

Fotògrafs

52

54
3

Estimació econòmica, sense incloure 28ena Festa Fotografia i pendent de validar per tresoreria
Ingressos totals (aproximat) .................

4.500 €

Despeses totals (aproximat) ..................

4.000 €
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Temes Obligats _________

Juan M Benavente 9 punts
premi del mes

Victor Closa 9 punts

Pilar Moreno 8 punts

Classificació General
Juan M. Benavente
Salvador Atance
Pilar Moreno
Manel Peiro
Francesca Portolés

17 punts
14 punts
14 punts
14 punts
14 punts
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Juan M Benavente 9 punts
premi del mes

Francesca Portoles 8 punts

Classificació General
Salvador Atance 8 punts

Juan M. Benavente
Francesca Portolés
Salvador Atance

18 punts
17 punts
15 punts
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La Femme Nue _________
de Sílvia Lamana i David Sánchez Tarragó

posició no ens deixa indiferents.

La bellesa femenina torna a omplir el Nou Espai amb aquesta exposició dels dos autors
mencionats a dalt i la veritat és que aquest
tema té una intemporalitat prou demostrada
al llarg dels segles. Diria que des de sempre, el
cos femení ha inspirat a poetes, pintors i escultors tot donant-nos unes obres de bellesa captivadora, ja abans dels egipcis, que és el més
antic que jo recordo, fins als artistas d’ara, tot i
que en aquestes tècniques no figuratives costa
de endevinar on és la model que pot estar
amagada entre un punt, unes ratlles i uns gargots del tot inescrutables per a tots aquells que
no estan imbuïts d’una gràcia tan especial com
dubtosa.

He triat dues fotos de cada autor que intentaré
comentar.

Afortunadament els amics Sílvia i David no
comparteixen aquests criteris
i la seva ex-

La Sílvia ens ofereix un retrat d’una dona nua,
portant només un “tanga” com a únic habillament que confereix una imatge seductorament
eròtica. La model té l’esguard perdut vers un
punt llunyà i sembla abstreta de tot el que no
sigui l’instant d’ara. Una bona il.luminació
lateral contribueix a ressaltar els encants de la
seva figura que degut a l’encertat tractament
sembla d’un bronze escultòric.
En l’altra fotografia de la Sílvia podem veure a
la model mig d’esquena i amb el rostre girat
mirant prometedora a la càmera amb uns immensos ulls, autèntics forats negres, amb la
lluminositat d’un univers atraientment irresistible. L’intencionat fons negre ailla la figura de
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qualsevol entorn, aconseguint centrar tot l’interés de l’espectador en la esplèndida bellesa
de la model.
En David ha aconseguit una molt bona imatge
d’una model que està agenollada de perfil i la
llum lateral fa brillar els seus llargs cabells
amb un bon contrallum. La seva mirada s’enlaira cap un lloc no visible, confós amb el negre que envolta la fotografia, i el mateix contrallum ressalta un perfil sinuós amb l’encant
afegit de la forma del seu nas , que té una perfecció grega.

convidant-nos a suprimir la paraula i camviarla per un petó apassionat.
He de felicitar als amics Sílvia i David pel seu
bon maridatge fotogràfic que els ha portat a
fer aquesta magnífica exposició, tot esperant
les seves properes creacions.
Moltes felicitats.

Joan Martí

L’altra foto d’en David ens mostra a la model
fotografiada de mig cos i de front amb un intencionat aire d’aspecte angelical. Un encertat
color bermellós suggereix una il.luminació
íntima . La model, amb un gest d’intencionat i
suau erotisme creua els llavis amb un dit, tot
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Mercats del mon ________
Exposició de Xavier Gimenez
El passat dia 7 de novembre vàrem tenir a la
nostra sala Nou Espai una interessant i curiosa exposició del nostre consoci i amic Xavier
Gimenez, que va resultar la seva estrena com a
expositor en la nostra Agrupació.
La sala era plena de gom a gom d’amics i admiradors del Sr. Gimenez així com de consocis . Tothom va quedar gratament sorprès amb
la varietat de fotografies d’aquesta exposició.
Al sud d’Etiòpia veiem un gran mercat , on hi
En el seu parlament , l’amic Xavier, ens va
trobem una mica de tot, des de vestits i roba
explicar que havia triat el tema i el títol de
acolorida fins a fruita i verdures. El personat“Mercats del món” perquè és una activitat tant
ge alt que està d’esquena a la part dreta de la
antiga com el mateix home.
En especial va fer menció dels mercats que es
troben al voltant de la ribera del Mediterrani,
des de on han sortit i a on han arribat totes les
cultures que han creat l’anomenat món occidental.
Les fotografies que ens presentà pertanyien a
diversos mercats d’Àfrica, Asia i Amèrica del
Sud on hi trobem imatges de mercats periòdics com el del Llac Inkle a Myanmar, el de
Rig Road de Camerun i els diaris d’Equador i
foto contrasta amb el pas d’una nena petita
Etiòpia. Per una altra banda els fixes o estables com els del Iemen, el de Katmandú al Ne- per davant de la càmera.
pal i el de Djane a Mali.
Comentaré algunes de les imatges que sortiran
en aquesta petita crònica al nostre Butlletí del
més de gener.
En un mercat del sud d’Equador veiem una
dona sola vestida amb el tradicional barret alt
i destaca pel blau intens del seu abric, entre els
cotxes, ofereix al públic les seves verdures.
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En un poblet del Iemen( sembla ser que Bin
Laden va néixer prop d’aquí), veiem unes caixes molt ben col•locades i plenes de fruita, el
venedor s’ha situat estratègicament bé per
sortir a la foto.
A Mali, un atrotinat i gran autobús blau , ple
de mercaderies fins i tot dalt del sostre, és descarregat per uns negres forçuts. Té molta gràcia endevinar quines coses hi deu haver en
aquesta gran quantitat de sacs i farcells.
unes cabanes de palla i davant seu unes noies
Molt de color i alegria hem trobat en una imat- molt rialleres venent els seus productes que
guarden dins d’uns cubells decorats amb alege d’un mercat de Myanmar on unes dones
amb mocadors al cap ,molt elegants, venen els gres dibuixos.
Felicitats, Xavier, per aquest debut com a
fotògraf expositor i per l’èxit de públic que vas
tenir . Continua amb la teva bona tasca i esperem veure noves exposicions.
Elisenda Domingo

seus variats productes.
Al Nepal veiem una gran parada d’espècies .
La venedora vestida amb un sari està atempta
a una clienta . Ens encanten els colors de les
especies.
I per finalitzar anirem al Camerun , on veiem

NATALICI
El passat dia 3 de desembre va néixer Oriol Closa Ferrando net del nostre
consoci Víctor Closa i besnét del nostre estimat Josep Closa i Miralles. Felicitats a tota la família. Ja tenim un nou petit soci.

Agrupació Fotogràfica de Catalunya ________________________ 16

Cementiris ____________
A la nostra Agrupació es va fer el passi de l’àudio-visual titulat “Cementiris” amb la participació de diversos autors. He de dir que el resultat va ésser força reeixit, tot i que la llum
del dia en que es van fer les fotos no era la més
adient, ja que el sol d’aquell matí restava dramatisme a les imatges.
Entre les fotografies de’n Salvador Alemán
destacaré les relacionades amb els morts de la
per una reixa.
La Pilar Castillo va captar la trista imatge d’u-

guerra civil. Flors amb els colors de la bandera
republicana i una làpida amb els versos de
Machado són les que més m’han agradat.
La Dolores Bañon té
unes imatges força
atraients. L’ombra
d’una barana, l’inútil
avís burocràtic en un
nínxol ja sense nom i
el contrallum d’una
teranyina, encertat
símbol del que tard o
d’hora ens empresonarà a tots.
En Jordi Camprubí ens ofereix una solitària
flor marcida, vençuda pel pas del temps i en
un altra imatge una altra flor empresonada

na argolla rovellada amb el text “La presència
de l’absència” escrit a la làpida.
L’Elisenda Domingo amb la seva predilecció
pels àngels, en va
captar un molt encertadament. La
figura està posada
damunt d’una cúpula i el contrapicat de l’enquadrament sembla enlairar-la fins al cel. A
l’entrada del cementiri i a dalt de
la porta, un àngel
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amb la seva trompeta vol anunciar-nos la més
que dubtosa resurrecció.
La Sílvia Gausachs ha captat la imatge d’un
nínxol ple de ninos que acompanyen l’últim

En Francisco Reina ens mostra un nino vell i
descolorit posat en un gerro que és l’últim record per aquell a qui el pas del temps ha esborrat fins i tot el nom de la làpida. Totalment
angoixant una mà esquelètica que emergéis,

viatge d’un nen, fent palés la irracionalitat de
la mort. Altres imatges d’àngels fan més agradable el passeig per aquest lloc de silenci
etern.
La Francesca Portolés ens presenta
un gat passejant
tranquilament. Es
un brí de vida entre la mort. Magnífic i tétric interior
d’un panteó on per
la porta mig oberta
es veu al fons una
figura envoltatda
per la boira.

sinistra, arrapant-se a una túnica, en un inútil
i desesperat intent d’aferrar-se a una vida ja
exhaurida.

En Jesús Salvador ha preferit les imatges d’un
cementiri rural solitari en el que, en mig
d’un prat, una mena
La Mª Teresa Pujol de temple modest fet
ha captat la imatge d’un gat que es mira encu- de fusta dóna una
pinzellada alegre al
riosit un ram de flors, potser dubtant de la
lloc. La imatge d’unes
seva possibilitat alimentària. A sobre d’una
roses grogues amb un
làpida, unes modestes flors fan homenatge a
immens cel morat al
alló que hi ha escrit: “amor”. Durarà aquest
fons aconsegueix una
més que la mort?
creació molt impac-
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tant.
La Teresa Tarabal utilitzant el blanc i negre ha
aconseguit transmetre tot el dramatisme a les
seves imatges. Emmarcat per un cel negre, un

pants.

àngel sembla demanar silenci, potser per no
pertorbar la pau d’aquest lloc. Un cel gris i
amenazador contrasta amb una austera creu
de ferro, que des d’un primer pla vol ser l’hipotètic far de les ànimes perdudes.

La llum del capvespre envolta la propera ciutat apropant-la imparablement al dia en que
totes seves falses lluminàries seran engolides
per la silenciosa buidor del no res.

Felicito ben cordialment a tots el realitzadors
d’aquest àudio-visual, i molt especialment a
L’Usitu ha triat la imatge d’una figura femeni- l’amic Usitu pel magnífic treball del muntatge
i la selecció musical que remarca de forma
na que plora el seu desconsol, mentre al fons
les simétriques fileres de nínxols esperen paci- inquietant el dramatisme de les imatges.
entment l’arribada inexorable dels seus ocu- Joan Martí

Notas ________________
NOUS SOCIS :
JOSEP GABALDÀ SÁNCHEZ
GUIOMAR GONZALEZ IBAÑEZ
MARCEL GARCIA LORCA
CARLES PRIETO FRISACH
NECROLOGICA
Lamentem comunicar el traspàs del nostre consoci i amic Sr. Frederic Ferrado i Montmany ocorregut el passat dia 8 de novembre de 2011. Rebin els
seus familiars el nostre més sentit condol.
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L’enigma Mironiá _______
CONFERÈNCIA DEL PROFESSOR
ANTONI PICAS

tura, fanalets, animals acolorits i mítics , per
Miró alló era ple d’alegria i de vida.

El passat dia 23 de novembre, amb la nostra
sala plena, el nostre consoci i amic Antoni Picas , un investigador d’Art de primera categoria, ens va ensenyar com podíem descobrir
alguns enigmes per comprendre millor l’obra
de Miró. Aquell dia hi havia partit del Barça de
qui Miró era gran seguidor al fer-ne el cartell
del centenari , el públic va preferir saber de
Miró que anar al partit.

Sentia devoció per la seva mare. L’escultura
Dona-ocell és un homenatge a ella. A Paris es
va unir com Dalí al moviment anomenat Ovisme i deia que l’important es l’ou i no qui el
fecunda, seguint una teoria Freudiana, veia a
la seva mare com una verge, una deesa de la
terra i com Dalí no tenia gaire acceptació del
seu pare.

L’Antoni Picas ens va dir que havia fet una
investigació policíaca sobre alguns aspectes de
la vida de Miró poc coneguts. Per manca d’espai únicament destacaré algunes parts d’aquest enigma.

Miró va dir : “La pintura està en decadència
des de l’edat de les cavernes” Per aixó li agradava representar obres una mica Naïf tipus La
Masia, després ja preferí el color i la geometria
que considerava prioritària per sobre de tot.

Va acabar per dir-nos que Miró va morir un
Va presentar-nos diverses obres de l’artista
dia de Nadal a Mallorca però va voler ser enperquè veiéssim com estava enamorat de
terrat a Barcelona, al cementiri de Montjuic
Mont-roig del Camp on pintà moltes de les
ben aprop de la seva estimada Fundació. El Sr.
seves primeres obres com per exemple “La
Picas i el també consoci ja desaparegut Franmasia” tenia predilecció per quatre colors bà- cesc Català Roca, que era el fotògraf de Miró
sics que deia li inspirava aquesta població tar- van assistir als seus funerals a Santa Maria del
ragonina : El vermell recordant-li la terra roMar, on els capellans catalans van fer notar
ja , el blau era el cel que veia a l’estiu, el verd
com Miró estimava Barcelona per sobre de
representava els garrofers del poble i el groc el tots els altres lloc on va viure.
dedicà als petits animalons com cargols, paVoldria afegir que aquest estiu jo vaig anar a
pallones, cuques de llum, etc.
Londres i vaig veure a la cèlebre Galeria Tate
De nen es sentia molt desemparat i per això
Modern l’exposició “L’escala de l’evasió” on la
pintava estels que li feien de guia, sols que
majoria d’obres eren surrealistes André Brerepresentaven la vida , la lluna era la represen- ton el va qualificar del pintor més surrealista
tació de la mare i els àngels , sobre tot el de la del segle XX L’exposició era plena de gom a
guarda ,l’acompanyaven sempre de nit i el
gom i les obres més visitades d’aquesta sensaprotegien de la seva solitud.
cional exposició eren les de la sèrie Barcelona i
el tríptic de nom “L’esperança d’un comdenat
També ens va dir com s’inspirava en l’art japo- a mort “ dedicades a Puig Antich. Els anglesos
nès, doncs l’art occidental el trobava trist i
adoren Miró i lloaven les obres en contra de la
mort. En les pintures japoneses hi veia la naguerra civil i en contra de Franco. També els
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agradava molt les obres amb elements purament catalans com “Pagès amb barretina” i les
que eludien a l’equip del Barça.

fotògraf però per sobre de tot un gran investigador que quan admira un artista ens el fa més
proper i ens ajuda a entendre més el seu art

Aquesta exposició la podreu veure a Barcelona
a la Fundació Miró fins el mes de març de
2012.

Bon Nadal Sr. Picas i l’esperem el proper 2012
amb noves conferencies sobre el tema que vostè vulgui. Segur que quedarem encantats.

Resumint la conferència del Sr. Picas va resultar excel•lent , ell també és un artista pintor,

Elisenda Domingo

TRES NADALS FUNEBRES

com a salutació de comiat a un president benvolgut pel poble, que havia escollit per deixarJo, he viscut tres Nadals Fúnebres: El primer , nos el festiu dia de Nadal.
d’infant vaig presenciar l’incendi dels grans
L’excels artista Joan Miró, també va traspasmagatzems “El Siglo” des de el Passeig Naciosar un dia de Nadal. Jo com admirador de la
nal a la Barceloneta; des de aquest lloc els ciuseva obra artística, vaig fer cua per retre-li
tadans entristits, contemplaven les llargues
homenatge davant les seves despulles exposacolumnes de fum com si s’evadissin d’un indes al Palau de la Generalitat. Ell havia mort a
fern terrenal. El fum com a fill de les flames,
la ciutat de Palma de Mallorca, però havia
pujava levitant per l’espai, amb el malvat
demanat ser enterrat a Barcelona per ser nasdesig de contaminar la puresa atmosfèrica i
cut en aquesta Ciutat. Per això va ser trasllacromàtica d’un lliure espai blau-cel.
dat des de “l’illa de la calma” a la seva ciutat
natal, i tenir la seva sepultura a la mateixa
També als anys 30, vaig assistir amb el meu
muntanya on havia situat la seva Fundació.
pare a la desfilada fúnebre del President de
Catalunya , “L’avi Macià” situat al Pla del PaVaig assistir junta amb el seu fotògraf Franlau. Vaig sentir una sincera emoció, ja que jo,
cesc Català i Roca, a la missa que es va oficiar
com altres infants del barri, l’havíem saludat
a la Basílica de Santa Maria del Mar. Una cerifísicament en donar-nos la mà.
mònia oficiada per capellans catalans i ma“L’avi Macià” , venia alguna vegada a la Barce- llorquins , tal com ell havia desitjat en vida.
loneta muntat en un automòbil descapotat
El fotògraf Francesc Català i Roca, va continuque marxava lentament i, la quitxalla li anàar prement el disparador de la seva càmera
vem donant la mà i, “l’avi” ens l’acollia amb la
fotogràfica durant l’acte fúnebre.
seva, i amb un carinyos somriure ; mentre
sentia la nostra cançó, corejada a crits per tots Recordo que li vaig dir a l’amic Francesc: “tu
els infants, que deia així :
potser, que ets l’únic artista fotogràfic que ha
-Visca Macià que és català!
-Mori en Cambó que és un traïdor!
Recordo que en passar el fèretre, tots els homes presents es treien la gorra i algú el barret,

seguit al seu artista pintor fins la darrera conseqüència: la mort”.
Antoni Picas Investigador d’Art
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Llum Artificial__________
Gener 11 dimecres a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi: Nu femení
Model: Mónika

Gener 14 dissabte a les 10.30 del matí,
1er.torn
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Anastasia
Maquillatge : Núria
Plató : BCN Estudio

Gener 21 dissabte a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Magda

Febrer 1 dimecres a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Laura
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Activitats properes _______
Dia 3, dimarts, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició del Concurs Social de Fi d’Any 2011.
Dia 3, dimarts, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica col·lectiva de la
A.F. De Ripollet
Dia 11, dimecres, a les 18 hores Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 14, dissabte, a les 10:30 del matí Sessió especial d’estudi. Places limitades .Inscripcions a Secretaria
Dia 20, divendres, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica
de l’autor Antonio Bolea
Dia 21, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model . Inscripcions a Secretaria
Dia 24, dimarts, a les 18.00 hores Reunió del Consell Consultiu
Dia 25, dimecres, a les 19.00 hores Reunió del Consell Tècnic
Dia 26, dijous, a les 18.00 hores Veredicte públic del concurs de temes obligats. Tema:
Finestres
Dia 27, divendres, a les 19.00 hores Fotografia dels sentiments
Dia 27, divendres, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Josep Mach
Dia 28, dissabte, a les 10.00 hores Taller de Jordi Llorca sobre canvis d'il·luminació amb
PhotoShop
Dia 28, dissabte, a les 18.00 hores Assemblea General Ordinària de Socis.
Dia 31, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.

Avanç Febrer ___________
Dia 1, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 8, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 16, dijous, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Josep
Closa
Dia 18, dissabte, a les 10 del matí Sessió d’Estudi Exterior. Inscripcions a Secretaria
Dia 21, dimarts, a les 19.00 hores Inauguració al nou espai de l’exposició fotogràfica de
l’autor Benet Arbolí
Dia 22, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model . Inscripcions a Secretaria
Dia 23, dijous, a les 18.00 hores Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema :
“Papiroflèxia” .
Dia 28, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes.
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