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NOTES DEL MES DE FEBRER
NOUS SOCIS :
JOSEP MIQUEL CARCELLER ROSA
TINO GUIJARRO CARRIL
JOSÉ PUCHE MARZO
ENRIQUE FLORES MARIN
JORDI ROCA FONT
RAUL CORTES BEUT

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU
El nostre consoci Sr. Cipriano Gonzalez Crespo ens ha donat una càmera marca Merlango, amb objectiu marca Compur-Rapid. Un duplicador de diapositivas marca Pentax, Una premsa de fusta de 6x13. 15 negatius estereoscopics de vidre i 15 negatius estereoscopics de gelatina de 4,5x10,7. 25 negatius estereoscopic de vidre i 11 positius
estereoscopics de vidre de 6x13.
El Sr. Carles Martinez Moreno ens ha donat una càmera marca Kodak model Reinette
1A nº 439338 amb estoig i un flash marca Bauer model 181.
Els Srs. David Rodriguez i Ana Paisa lens han donat 12 plaques de negatius de vidre i 8
plaques de gelatina de 9x12.
La Sra. Margarida Guardia Garcia ens ha donat una càmera compacta de 35mm marca
Pentax model Zoom 105-R nº 5616113.
A tots moltes gràcies per col.laborar amb el nostre Museu.

BIBLIOTECA
Vides privades de la Barcelona burgesa d'en Lluis Permanyer és el llibre que
ANGLE EDITORIAL ens ha obsequiat.
Les il•lustracions fotogràfiques d'aquest ens ajuden a endinsar-nos a un sector privilegiat de la Barcelona d'inici del segle passat.
Molt agraïts.
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Editorial ______________
En el moment de fer aquesta editorial, falta un
mes per a les eleccions a la Junta de l’Associació. En aquest mateix moment s’acaba de fer
pública una segona candidatura, ja que fa dies
es coneguda una primera proposta d’equip per
a formar la junta.
En el moment, però, en que sortirà aquesta
editorial al butlletí, faltaran pocs dies per saber quina de les dues candidatures és la que
l’assemblea ha escollit i en qui ha dipositat la
seva confiança.
Tot plegat, com que tot és comentat pels que
més o menys passem estones a l’agrupació, a
mi em suggereix diverses raons per a fer
aquesta nota.
Primerament cal felicitar a tots i cadascú dels
integrants de les dues candidatures, la guanyadora i la que no sorti elegida per regir l’associació durant els propers anys.
Per què felicitar-los a tots personalment ?
Senzillament perquè mostren i demostren
abastament l’estimació que personalment tenen a la institució centenària i de la que tenen
i tenim el goig de formar-ne part. Ningú es
lucra en assumir una responsabilitat directiva,
entre altres raons perquè la situació econòmica de l’entitat és la que és i també perquè sempre i segons els estatuts que la regeixen,
aquesta responsabilitat s’ emmarca dintre de
al figura jurídica de “voluntariat”. I el voluntariat implica dedicació, professionalitat i treball
en equip. I ser voluntari indica generositat,
altruisme i entusiasme.
Segonament cal felicitar l’equip elegit i també
a l’equip que podria haver estat elegit, perquè
com diu el refrany africà “per caminar de pres-

sa, és millor anar sol; per arribar lluny, és
millor anar acompanyat”. Això marca el full de
ruta a seguir: cal saber treballar en equip. Això, avui en dia, és absolutament imprescindible per tirar endavant un projecte, i més encara un projecte social com es el que té per objectiu la nostra associació. Treballar en equip
vol dir, proposar, argumentar, defensar, escoltar, acceptar i renunciar. Uf, quantes coses a
l’hora ! I més encara, sobre tot ser fidels gestors de la voluntat sobirana de l’assemblea,
formada per tots els socis a qui es deuen i a
qui han de rendir comptes de la seva pròpia
gestió, la qual cosa implica cercar canals de
constant comunicació amb els socis per anar
vertebrant el camí i les accions fer i recollint
els suggeriments que també hem de fer, per
tirar endavant els objectius de la nostra associació.
En tercer lloc cal pensar, per sobre dels personalismes, en el bé de la comunitat que integra
l’associació. He sentit molts comentaris, xiuxejats a cau d’orella en pro i en contra d’una i
altra candidatura. No cal amagar les coses...
Ara però cal fer un pas més en el camí de la
generositat i tos plegats, la junta electa, la candidatura no escollida i els socis hem de crear
sinèrgies i ajuntar esforços i treball per millorar dia a dia el camí a seguir. Més encara en
aquests moments que no són gens ni mica fàcils per a ningú. Cal superar els mals averanys
personals que sí són lògics en campanyes electorals, però que un cop feta l’assemblea, han
de quedar enrere i en el sac de l’oblit. Cal
col•laborar i deixar col•laborar. Cal fer sentir
la veu i cal escoltar la veu dels altres. Cal obrir
la ment i les portes del cap i del cor per deixar
entrar aire fresc i nou a l’associació, ja que
altrament està abocada al geriàtric anquilosa-
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ment, que a simple cop d’ull, sembla que tingui la nostra associació: cal fer perquè entrin
gent jove, cares noves, esperits reformistes i
emprenedors, iniciatives transformadores i
il•lusions renovades.

més de l’explícit reconeixement de l’assemblea, volem felicitar-la pel camí que generosament han acceptat de conduir. Moltes felicitats !

El nostre agraïment a l’equip no elegit pel que
En quart lloc cal reconèixer que, un cop feta
representa d’estimació i voluntat de millora de
l’assemblea, la veu i voluntat dels socis ha par- la nostra entitat i pel seu bon saber perdre,
lat amb claredat dipositant la confiança en el
més enllà de considerar-ho una derrota, que
nou equip que configura la junta actual. El
no ho és.
balanç és positiu. Que es presentin dues candiPer acabar una paraula d’agraïment a la junta
datures vol dir que som vius i que estem un
clar procés democràtic, on amb normalitat hi cessant i amb ella a totes les persones encara
actives que han format part d’altres juntes. La
ha programes, pensaments i persones divernostra associació, per sort, és molt vetusta.
ses, però que tenen en comú l’estimació per
l’associació. És la normalitat democràtica, que Això vol dir que no hi ha el present sense consi bé se’ns fa dubtosa en altres àmbits, podem templar el passat. El passat és la història de la
vida de l’associació. No hi ha fill sense uns paestar tots plegats orgullosos de pertànyer a
res, una avis i una besavis que han anat semuna organització que sí ha demostrat que ho
brant la llavor per fruir un futur esperançador.
és.
Moltes gràcies a tota la junta anterior i amb
El nostre suport i ànim de col•laboració a la
ella a totes les juntes pretèrites.
nova junta que sap que pot comptar amb tots
Andreu Clapés i Flaqué
nosaltres, aportant el que cadascú pot i sap. A

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA

D’acord amb el que està previst en els Estatuts de l’entitat. Es convoca a tots
els socis a l’assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte 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,
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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Candidatura al Consell Directiu 2012
Candidatura Miguel Parreño
President - Miguel Parreño
Vicepresident - Eduard Feliu
Secretari - Salvador Atance
Tresorer - Manel Peiro
V. Cultura - Francisco Reina
V. Butlletí - Josep Darocas
V. Laboratori - Pilar Castillo
V. Audiovisuals - Víctor Closa
V. C. i Exposicions - Ramón Poca
V. Biblioteca - Vladimir Konorkine
Museu—Antoni Civantos
En aquesta candidatura no trobaràs cap expresident. Els que si estan son alguns membres de
l'actual Consell Directiu que han estat els protagonistes del canvi significatiu que s'ha produït
en els últims dos anys a la AFC.
Tots nosaltres el que pretenem es millorar, en tots els aspectes, el funcionament de l'AFC.
Seguirem fen allò que ara es fa. NO som una candidatura rupturista ni inconscient. Tots nosaltres som socis d'avui que volem mantenir lo bo d'aquesta associació de prop de 89 anys, millorar allò que sigui millorable y fer que tingui futur. No sols passat.
A més de les persones esmentades, també hem contactat i obtingut la col•laboració d'un ampli
número de socis que estan disposats a ajudar en les tasques diàries que poden precisar la seva
dedicació y recolzament.
LES NOSTRES INTENCIONS.
Donar més serveis al soci.
Impartir cursos de formació de diferents nivells.
Organitzar concursos fotogràfics tenint en compte la experiència del concursant a l’hora de
premiar. Simplificar las bases per fer-les més assequibles per a tots els participants.
Organitzar sortides fotogràfiques a llocs on un fotògraf en solitari tingui dificultats per accedirhi per problemes de seguretat, permisos etc.
Incrementar els contactes entre socis fotogràficament parlant. Es proposa la projecció d'audiovisuals d'artistes reconeguts, amb la presència de l'autor quan sigui possible, per comentar les
seves fotos i prendre un sopar fred mentre es comparteixen impressions i opinions.
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Organitzar sessions on puguin compartir-se treballs fotogràfics i donar i rebre opinions que
ajudin a millorar.
Crear serveis comuns d’utilització de material que sent de difícil amortització per un sol fotògraf, puguin ser molt adequats per un grup; calibrador de pantalla, impressora professional
per impressions de qualitat a preu de cost, etc.
S'establiran torns dels membres del Consell Directiu de manera que al menys hi hagi sempre la
presencia de un dels seus membres per tal de poder resoldre problemes, queixes o iniciatives
dels socis.
Les reunions del Consell Directiu seran públiques, de forma periòdica, on els socis interessats
podran plantejar les seves preocupacions i propostes.
Seguirem fent el que ara es fa, millorant i donant major importància a les activitats de més
gran interès pels socis.
CONSIDERACIONS GENERALS
La nostra associació és singular. On prima la presencia i relació entre els socis de manera física
i no virtual. Encara que Internet ha modificat la forma de relacionar-se de moltes persones,
nosaltres no podem perdre això que ens fa únics.
Apostem per les noves tecnologies, però sense abandonar la forma tradicional i presencial.
Tampoc renunciarem a les comunicacions al soci a traves del butlletí, carta, telèfon, etc.
Pertànyer a una associació com la nostra té un preu, i qui vulgui gaudir de tots els nostres serveis als socis ha de estar disposar a pagar-lo. Des de sempre el que és més bo és una mica més
car.
Per continuar existint com associació és precís augmentar el numero de socis de manera constant. Avui dia això és difícil, però treballant amb imaginació i perseverança aconseguirem
aquest objectiu.
CONSIDERACIÓ FINAL
Si vols consolidar la nostra associació.
Si vols aconseguir com a soci uns millors i més amplis serveis.
Si vols pertànyer a una associació reconeguda i amb prestigi
Et demanem el VOT per la nostra candidatura.
Miguel Parreño i els membres de la seva junta candidata, quedem a la teva disposició.
Gràcies per votar!
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Temes Obligats__________

Victor Closa 10p Premi mes

Francisco Reina 9p

Manuel Peiro 8p

Pilar Castillo 8p

Pilar Moreno 8p

Andreu Clapés 8p

CLASIFICACIO GENERAL COLOR
VICTOR CLOSA
23 PUNTS
JUAN M. BENAVENTE 23 PUNTS
PILAR MORENO
22 PUNTS
MANEL PEIRO
22 PUNTS
SALVADOR ATANCE 20 PUNTS
PILAR CASTILLO
20 PUNTS
Beatriz Osorio 8p

Agrupació Fotogràfica de Catalunya ________________________ 34

Andreu Clapés 9p premi mes

Salvador Atance 8p

Victor Closa 9p

Juan M Benavente 8p

Juan M Trujillo 8p

CLASIFICACIO GENERAL MONOCROM
JUAN M. BENAVENTE 26 PUNTS
FRANCESCA PORTOLÉS 24 PUNTS
SALVADOR ATANCE
23 PUNTS

Elvira Castellví 8p
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Memòries Museu 2011 ____
Continuant amb lo que a les memòries de l’any anterior, dèiem, enguany,
el treball realitzat al Museu a més de
les donacions, ha estat, el de anar
continuant digitalitzant l’arxiu de negatius, a final d’any tenim controlats
quasi 16.000 negatius, xifra important, però continuem encara molt
lluny de la seva finalització.

Adelaida Blanquer, Josep Soler, família Cortés-Castañer, família Vericat
-Nebot, Robert Molina, Salvador Parreu, Eduard Couchez i Raúl Estivill
Borràs.
A tots ells moltes gràcies per les seves
aportacions al nostre Museu.

També es va col•laborar amb una exposició fotogràfica, a la “SETMANA
També s’ha continuat amb la digitaDE LA FOTOGRAFIA” organitzada
lització de les fotografies de la nostra
per el Cercle Artístic Sant Lluc amb
fototeca,
fotografies del nostre arxiu
Referent a les donacions enguany no
Voldria agrair també la col•laboració
ha estat dolent, em entrat força matede la Mª Teresa Tarabal, i de l’Horrial, gràcies a les donacions de: Matènsia González que amb el seu ajut
nel Saiz, Emili Combalia, Josep Marfan possible el intentar anar millocet, Carmen i Núria Solé Borrull,
rant de mica en mica un dels patriCristina Tabernero, Esther Fabra,
monis mes preuats de la nostra EntiRamón Buil, Teresa Vilarnau Comas,
tat.
President Museu
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Festa infantil de Nadal ____
El passat dia 17 de desembre viàrem tenir el
plaer de celebrar a la nostra seu social la tradicional Festa Infantil de Nadal amb una extraordinària assistència de 53 nens i nenes d’entre 1 i 12 anys. A les sis de la tarda va començar l’actuació dels pallassos “Bitxi-i-Kleta” que
ja coneixíem d’altres festes i que van fer cantar, saltar i ballar a pares, mares, tietes, oncles,
avies … junt amb els infants, que en arribar a
la festa, ja rebien una bossa plena de regals
donats per Firmes Comercials i alguns socis ,
després de la ballaruga, tots en fila per rebre el
berenar i uns moments per esperar la visita
del Pare Noel que els portarà joguines i caramels, va cridant als petits pel seu nom i els
entrega els regals adients per la seva edat, els
grans no paren de fer-los fotografies. És tan
màgic veure com els nens celebren aquest mo-

cada any i que solventem aquell mateix dia
perquè tot surti rodó. Queda la satisfacció de
ser felicitats pels pares i per haver gaudit de
veure la sala plena de canalla passant-ho de
primera.
Pensen que els protagonistes de la festa, molts
d’ells socis infantils, algun dia seran el nostre
relleu i estem segurs de que voldran continuar
celebrant amb els seus petits aquesta diada.
Molts ja li diuen el dia del futur soci.
Vull donar les gràcies al reduït equip que
col•labora cada any i a les cases comercials i
socis que han donat obsequis.

Tenim una crisi, si, però els nens no la noten
en la festa i que per molts anys continuem
amb aquesta simpàtica diada . Bona entrada
ment, que els grans tanquem els ulls per recor- d’any per tothom.
dar-nos a nosaltres mateixos de petits. La traElisenda Domingo
ca final consisteix en estirar una corda i ,del
sostre cau la pinyata plena de globus, serpenti- FIRMES COMERCIALS I SOCIS QUE HAN
nes, confetis i molts regalets en miniatura.
APORTAT OBSEQUIS A LA FESTA INFANTIL DE NADAL 2011.
S’acaba la festa i tots marxen cap a casa, carregats de bosses i d’alegria.
CAIXA PENEDÉS—CAVALL FORT—EL PERIODICO—PERE ROMERO—CLUB SANT
Ens quedem els organitzadors per netejar una
JORDI-CATALUNYA CAIXA
mica i explicar les peripècies que ens passen
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El Projecte es va fent realitat ...
Amb el títol UN BON PROJECTE! va sortir al
Butlletí de juny del 2010 un article en el que
donava a conèixer la intenció de la Victòria
Bonet, d’aprofundir en el coneixement de la
nostra entitat amb la finalitat de preparar la
tesis doctoral sobre la seva història.
Doncs bé, avui dia per fer una tesi la Universitat exigeix realitzar un Màster format per vàries assignatures i un projecte final. La Victòria va escollir el Màster en Estudis Avançats en
Història de l’Art de la Universitat de Barcelona
ja que va creure que seria el més adient pel seu La Biblioteca Nacional de França té una part
cas.
dels seus fons a l’antiga seu del carrer RicheliPer l’assignatura d’Historiografia de les Arts va eu, a la secció “Estampes et photographie”,
decidir fer un treball que consistia en analitzar que vam visitar el primer dia. Tanmateix els
llibres més antics es troben a la seu nova de
la història de la fotografia des dels seus inicis
fins l’actualitat. El primer problema en que es Tolbiac, edifici François Mitterrand, on els
vam consultar el segon dia.
va trobar va ser la manca de documentació a
les biblioteques catalanes ja que sols va trobar
informació a partir dels anys 50 del segle XX,
deduint que hi ha un buit de més de cent anys
en publicacions de la història de la fotografia
en el nostre país.

Més d’una dotzena de llibres van passar per les
nostres mans i en vam obtenir una informació
privilegiada, pels que ens agrada la recerca
aquestes petites troballes ens omplen de satisfacció.

Amb el seu coneixement d’idiomes, francès,
anglès i alemany, va saber de l’existència en
altres països de llibres editats des del moment
de la invenció de la fotografia, a principis del
segle XIX fins els nostres dies.

Francesca Portolés i Brasó

Doncs bé, al passat mes de desembre aprofitant el pont va decidir anar cap a Paris i jo la
vaig acompanyar, sabíem que la major part
dels llibres a consultar havien estat editats a
França, país de gran importància en aquest
camp.
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SARRIÀ ÉS UN POBLE ____
SARRIÀ ÉS UN POBLE DE L’AUTOR
JOSEP MARIA ROIG I SERRA
El passat dia 16 de desembre el nostre consoci i amic Josep Maria Roig i Serra ens va presentar al Nou Espai una esplèndida exposició
de fotografies amb el títol “Sarrià és un poble”. L’amic Josep Maria, que viu en aquest
bonic i encara desconegut barri de Barcelona
ens va explicar durant d'inauguració, els canvis que ha pogut observar al llarg dels anys i
amb aquesta mostra ens diu moltes coses.
Una dita popular reflexa la personalitat que
sempre ha caracteritzat aquest indret :

L’any 1921, malgrat l’oposició dels sarrianencs
Barcelona se l’annexionà com una barriada
més de la ciutat.

“Sarrià : vents, Torrents, torres i convents”.
Faré una petita crònica del poble de Sarrià,
l’any 986, el llinatge dels Sarrià utilitzava, com
a distintiu, la petxina, com a símbol que més
endavant ha fet referència al Segell municipal,
que pujà en importància al segle XIII i XIV .
L’any 980 el poble de Sarrià tenia una extensió que doblava l’actual. Des de Sant Cugat,
incloent Sant Gervasi fins a la riera de Vallcarca; pel costat sud, arribava a Santa Maria de
Sants, i per ponent, a Sant Just Desvern i Vallvidrera.
El nucli antic encara conserva tot l’ambient de
poble. Quan l’Ajuntament de Barcelona decidí
fer una nova unificació de barris. A Sarrià l’annexionaren amb Sant Gervasi que també era
un poble i va perdre Pedralbes que va passar a
formar part de Les Corts. Hi ha prou proves
que Pedralbes era un caseriu que pertanyia al
municipi de Sarrià. Molts sarrianencs voldrien
que Pedralbes fos novament considerat de
Sarrià.
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L’exposició que vàrem veure a casa nostra era
la continuació d’una altra que fa més de 20
anys va fer en Josep Maria en monocroma i
que fou exposada al Casal de Sarrià i més tard
a la Casa Orlandí.
Comentaré les fotografies dels edificis que
tenen tot l’aire de poble i altres de les Festes
Majors.
La foto més significativa és la d’una placa de
pedra on llegim : “Pueblo de Sarrià. Districto
Judicial de las Afueras de Barcelona”.

mer pla on veiem uns pans que diuen: ¡ menTambé té molta gràcia una imatge de la desfi- gem.!
lada dels gegants de Sarrià pels estrets carrers
Felicitats Sr. Roig i una forta abraçada per la
que estan tots guarnits amb banderoles, una
Montserrat , desitjant-li que millori i pugui
gentada els acompanya.
tornar a gaudir de les passejades pel seu estiLa fotografia que més m’agrada és la d’un des- mat poble de Sarrià.
conegut i bonic edifici modernista que apareix
Esperem ben aviat més exposicions d’un artisemmarcat sota les branques d’un gran arbre.
ta que sempre té moltes coses per dir-nos.
També m’ha cridat l’atenció una moderna portalada que es denomina la porta d’entrada al
barri, darrera veiem els edificis antics .
Elisenda Domingo

També resulta molt emblemàtica del barri, la
imatge del bonic campanar de l’església dels
Salesians.
I acabo amb la fotografia d’un típic mercat a la
plaça major. Fa molt de goig la parada en pri-
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Concurs Social Fi d’any ___

Elvira Castellvi—Accessit

Frederic Sagués—Primer Premi

Salvador Atance—Accessit

Juan M Trujillo —Accessit
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Técnica vs Creativitat _____
A la plaça de Sant Miquel de Barcelona (placeta al costat de la coneguda
plaça de Sant Jaume, (en altres temps
plaça de la República, plaça de la
Constitució, etc.) l’artista Antoni Llena
ha aixecat una gran escultura de 30
metres d’alçada, a lloança i memòria
dels castellers, aquesta tradició tant i
tant nostrada.

feien burla seguida. Recordo, crec
que era El Papitu, que dibuixava la
façana de la casa Milà plena d’homes
i dones amb una indumentària i uns
ossos lligats al cap, que evocaven
(en aquells temps es veien així) els
homes prehistòrics.

Per uns és una ferralla inexpressiva i
que no diu res. Per altres s’identifica
que és en memòria i honor dels castellers perquè hi ha una placa que així la
titula. Per altres és una obra futurista
que temps a venir, se li reconeixerà el
valor artístic que té. La magnífica obra
s’aixeca sobre vuit brans tubs de metall que cargolant-se entre sí en espais convinguts, fa un joc de nusos i
de buits que s’aixequen fins al cel.
Mostren la fragilitat d’aquestes construccions humanes, que la més mínima sacsejada dels terços se’n va tot
en orris i fan llenya, el l’argot dels castellers. Quan assoleixen que l’aixecador es col·loqui bé al cim i, per sobre
d’ ell, l’anxaneta desplegui l’ala, ja es Encara un altre exemple. Quan el
pot considerar que el castell s’ha coro- col·legi d’arquitectes va destapar els
nat. En fi...jo ho veig així.
murals exteriors del seu emblemàtic
edifici amb els esgrafiats de Picasso
Quan en Gaudí va edificar la Pedrera,
evocant les tres caravel·les i la rebuda
les revistes satíriques del moment en
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que Colom va tenir per part dels Reis
Catòlics al saló del Tinell, o els gegants ballant per la festa Major, el personal del carrer deia que aquells gargots mal fets el seu nen de sis anys
també els sabia fer. Vaja mamarratxada !

La història n’està plena d’artistes o
obres avantguardistes que en el seu
temps no varen ser compreses, ni enteses ni assimilades. Amb el temps, el
pobre Vincent van Gogh poc es podia
imaginar que aquells seus quadros
que va posar a la finestra per substituir els vidres trencats i que per manca
de dinars no podia de cap de les maneres comprar i que la mestressa va
llançar a la brossa quan ell va abandonar l’estança, ara valdrien milions de
diners en una subhasta de Christi’s.
Ah, durant la seva vida solament va
vendre un quadro i li va comprar el
seu germà Theo.

Ara que la fotografia sembla que ha
assolit el reconeixement d’ “obra d’art”
a veure si ens passarà el mateix.
M’explicaré.
Com sempre ha passat al llarg de la
història de l’home, els artistes que han
triomfat en el seu temps, s’han mogut i
s’han enquadrat dintre dels paràmetres i estètiques que imperaven o que
s’imposaven per part dels qui manaven o creaven opinió. El Louvre està
“atiforrat” de quadros de les èpoques
reials franceses que són un avorriment i que el millor que hom pot fer al
visitar aquest enorme exemple d’expoli mundial, és saltar-se totes aquestes
sales i veure solament algunes
col·leccions determinades. Però cal
reconèixer que en el seu temps és el
que es portava...

L’altre dia mostrava unes fotos meves
a uns amics de l’agrupació on es veien unes noies nues (les models de
les sessions de llum) per comentar la
jugada. Rere meu s’hi va posar el bon
amic Joan Colom que comentava amb
veu alta: “Renoi i que n’he sigut de
tonto en la meva vida. En lloc de fer
coses tan belles així, anava per Xino,
amb la càmera a ran del genoll i disparat el que veia sense que ningú se
n’adonés. Cal reconèixer que l’obra
Això per posar solament alguns exem- més perfecte de la creació és el cos
ples...
de la dona (si és que aquesta està
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ben proporcionada, eh!)”. No cal fer el
reconeixement de l’obra del Joan, que
cal entendre dintre de la seva època i
la gosadia de deixar-ne un testimoni
gràfic de la que és la nostra història.

cament gausià aplicat a la màscara no
està prou reeixit o que els negres no
tenen trama. “Et ita porro”, que diria
Sèneca. Això al final del veredicte ja
que durant el procés, ni piu ! No entenc que es pugui dir que és un jurat
Doncs bé, ara veig exposicions, catàpúblic, quan les dilucidacions es fan a
legs, premis i més i tot em sembla
cau d’orella i sense que el poc públic
massa semblant. Començo a perdre
assistent se n’assabenti de res.
interès per aquest tipus de fotografia i
el tractament que se li dóna que sem- M’agradaria, evidentment, poder conbla fet com amb una màquina de fer templar obres en unes altres línies
xurros: tons molt saturats, efectes d’expressió, altres tècniques més agoDragan a tota pastilla, vinyatejats més sarades, que els propis programes de
o menys difosos, etc. etc. Reconec el tractament d’imatge ofereixen, més
valor tècnic que tenen i el coneixe- provocació i mes avantguardisme que
ment de les innombrables eines del generi polèmica, reflexió i debat. MasPhotoshop que els autors en tenen. sa uniformitat acaba matant la creatiFantàstic ! i sobre tot, en els exposici- vitat i la possibilitat de que fotògrafs
ons que totes estiguin ben col·locades emergents puguin aixecar orella, dinen rígid paspartut (o com diantre es tre d’aquets món massa unidireccional
digui).
en que estem portant l’agrupació. Pot
ser cal saba nova. Gent jove que obri
Parlant d’exposicions, ací a l’Agrupacamins divergents i ompli les nostres
ció o estàs en aquesta onda o no tens
sales d’il·lusió i desenfrè. Parlem-ne.
res a pelar, si és que el que cerques
és una qualificació de punts. És la moda d’ara !
Andreu Clapés i Flaqué
Penso, però, que estem enfrontant les
qualitats de la tècnica fotogràfica a la
creativitat i comunicació de la imatge.
De fet, sentint comentaris dels jurats
(tots ells molt respectables) només
sento que analitzin si hi ha uns puntets cremats de llum o que el desenfo-
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Concursos _____________
XI Trofeu Gran Marina
Francesca Portolés obté el III premi amb la col·lecció l’art al carrer

INTERNACIONALS

Salon Internacional de la Federación Argentina de Fotografia
Jorge Llorca—Medalla de Bronze de la FAF y 6 acceptacions
Salvador Atance—3 Acceptacions
Manel Peiro—2 Acceptacions
1st International Salon of Photography “Animals” organitzat per el
FotoClub Novi Sad de Servia
Salvador Atance—9 Acceptacions
Manel Peiro—2 Acceptacions
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Llum Artificial__________
Febrer 1 dimecres a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Laura

Febrer 8 dimecres a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi : Retrat
Model : Itaca

Febrer 18 dissabta a les 10.30 del matí,
1er.torn
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Sarisha
Maquillatge : Núria
Plató : BCN Estudio

Febrer 22 dimecres a les 6 de la tarda.
Sessió d’estudi : Nu femení
Model : Laura
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Activitats properes _______
Dia 1, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 7, dimarts, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de
l’autor Benet Arbolí
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 Jordi Camprubí.
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.

Avanç Març ___________
Dia 6, dimarts, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de
l’autor Donatel.lo Romahazi
Dia 7, dimecres, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 10, dissabte, al matí Sessió d’estudi exterior amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 16, divendres, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Enric de Santos.
Dia 17, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.Ç
Dia 24, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 26, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de
l’autor Jesús Salvador titulada “Mis caminos de hierro”.
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 models. Inscripcions a Secretaria.
Dia 29, dijous, a les 18.00 hores Veredicte públic del concurs de temes obligats. Tema:
“Animals”.
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