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NOTES D’INTERÈS

Dissabte 21 d’abril, de 9,30 a 13,00 h.
Tutor: Usitu
Per poder observar les imatges en 3 
dimensions cal unes ulleres de dos colors,
que es subministraran.

Gratuït pel socis
INCRIPCIONS 

A SECRETARIA

TALLER IMATGES EN 3D

NOTA DE LA VOCALIA DE CONCURSOS I EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ AL IEFC
Dins del marc de col·laboració signat amb L’institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, ens proposa fer una exposició a les seves sales. Es faria a primers de
maig.
Demanem a tots els socis que vulguin participar ens facin arribar tres arxius digitals
abans del 11 d’abril, per tal de fer una selecció prèvia, el dia 16 es demanaran les
fotos muntades en paspartú, que deurem tenir-les com a màxim el dia 26 d’abril.

PER MÉS INFORMACIÓ I ENTREGA: VOCALIA DE CONCURSOS I 
EXPOSICIONS O CULTURA

La exposició que teníem penjada al Nou
espai del nostre company Jordi Cam-
prubí, va ser molt admirada tan pels nens
com per les professores i els i va donar
peu per fer un treball sobre geometria al
carrer.
Esperem que visites com aquesta es pu-
guin fer més sovint ja que en els nens
estan els grans fotògrafs del futur.

VISITA A L’AGRUPACIÓ
El passat dia 1 de març varem tenir la visita d’uns vint-i-cinc nens de l’escola Pit Roig.
Varen quedar molt impressionats  amb el nostre museu. També els hi va cridar molt
l’atenció els laboratoris d’analògic, per ells era tot un descobriment el funcionament
de la fotografia dins d’un laboratori.
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sperem que ja es puguin apreciar
alguns del canvis que intentem aplicar.
Suposo que tothom que agafa un càrrec
es pensa que farà les coses millor que els
seus antecessors, no sempre deu ser tan
fàcil com arribar i moldre, però amb
bona fe intentem fer allò que pensem que
és millor, en la esperança de que sigui a
gust de la majoria. En qualsevol cas sem-
pre tindrem l’orella preparada per sentir
les crítiques i adreçar el rumb quan sigui
necessari. Una cosa és segura, no tots
veiem les coses del mateix color i moltes
vegades el que nosaltres tenim molt clar,
per un altre persona no ho és tant, per
això procuro consensuar les decisions
amb tots els membres de junta, per tal de
tenir mes d’una opinió. 
Dins del marc de “bones intencions” ens
agradaria que el soci agafes més prota-
gonisme  a l’Agrupació; es per això qué
la vocalia de Butlletí vol introduir una pà-
gina  on surti una foto d’un soci, no la de
la persona, sinó una de la seva autoria,
sense que tingui que ser la d’algu en con-
cret, sinó anar triant mica en mica fins ar-
ribar a publicar fotos de la majoria dels
nostres companys. També es recuperarà
l’entrevista, amb el format de fer-la a
algun dels nostres socis veterans i anar
continuant per els que ja no ho siguin
tant. Totes aquestes iniciatives tenen com
a finalitat que d’una manera o altre quedi
en el nostre Butlletí alguna petita referèn-
cia de tots els nostres socis.
En lo que respecta a  formació, tenim la
intenció de crear un apartat dins de la
Web, dels tutorials de Photoshop, per tal
de que estiguin tots recopilats en un ma-
teix espai.
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EDITORIAL
Demanaria una mica de paciència, si no
aconseguim fer les coses de manera més
rapida, però a més a més de tot allò que
volem fer, també tenim un dia a dia molt
apretat, som una Entitat molt activa, en
la que sempre tenim una feina o  altre per
fer. Crec que algunes del les coses ja es
noten, com ara el nou format del vere-
dicte del temes obligat, la nova presenta-
ció, les petites remodelacions de l’aula
digital. També estem demanant pressu-
post per substituir la il·luminació de la
Sala Bruno Argemí, per una de baix con-
sum, això significarà una inversió inicial,
però un estalvi a mig termini, posar una
llum al rètol del balco.
M’entres escrivia aquesta editorial, he
rebut una molt bona noticia per part d’un
dels nostres socis, en Quim Lorenz, ha fet
donació a l’Agrupació del les pantalles
que falten per substituir a l’aula digital.
Crec que tots tenim que agrair aquets
gest, que en el proper Butlletí se li donarà
el resò que és mereix, GRÀCIES COM-
PANY.

E

Pere Romero
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DISSABTE 5 DE MAIG A LES 7:45 DEL MATÍ, SORTIDA A LES 8:00 H.
LLOC DE RETROBAMENT CARRER BERGARA XAMFRÀ CARRER BALMES.
PREU 37 EUROS, INCLOU AUTOCAR I DINAR. – EL PREU DE LA VISITA A LA
MUNTANYA DE SAL ES DE 8,50 EUROS, (ENS PERMETRAN FER FOTOS).

ITINERARI:
8:00 -Sortida de Barcelona amb direcció a Manresa, i per la carretera C1410 en

direcció a Cardona.
9:00 - Parada tècnica a l’autopista, on esmorzarem (45 minuts).

9:45 - Després d’esmorzar, sortirem en direcció a Cardona.
11:00 - Arribada a Cardona on ens dirigirem al centre de la Vila, per fer fotos del
poble, on farem una volta per els seus carrers y visitar el Castell dels Ducs de Car-
dona, que en l’actualitat és un Parador Nacional de Turisme, fins l’hora de dinar.
13:30 -Dinar al Restaurant LA BAUMA, (telèfon 93 869 10 02), on degustarem
un bon àpat, fins a les .......
15:15 - Sortirem del restaurant i amb autocar ens dirigirem a les antigues mines
de sal, un lloc únic al món, on per conèixer el conjunt del parc, hi ha un servei de
visites guiades, fent un recorregut a peu per les antigues instal·lacions  mineres, i a
continuació baixarem amb un 4x4 a la Vall Salina. Recorregut que farem amb casc
per l’interior d’antigues galeries i descobriment dels secrets de la sal. (Es podran fer
fotografies al interior). També aprofitarem aquest moment per a fer la foto de grup.
Abans del dia 18 de Abril hem de saber quantes persones aniran a l’excursió, per
fer les oportunes reserves al restaurant.
17:45 - Sortida de Cardona amb direcció a Manresa on agafarem l’autopista amb
direcció a Barcelona.
18:45 -Parada tècnica de 15 minuts a l’autopista.
20:00 -Arribada a Barcelona i final del viatge.
Com de costum, el divendres dia 18/05/12, un jurat de la Agrupació, farà  el vere-
redicte del concurs de les fotos fetes en l’excursió, així que, feu moltes fotos, pre-
senteu dues al concurs 20x30 sense muntar, abans del 15/05/2012,  i que guanyi el
millor. 

EXCURSIÓ DEL MES DE MAIG DEL 2012 A CARDONA 
VISITA DEL PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL

SEGONS PLATS
Botifarra a la Brasa amb Mongetes

Galtes de Porc al Forn
Filet de Lluç al Forn

POSTRES
Flam 

Crema Catalana
Gelat

RESTAURANT 4 CANTONS
MENÚ

PICA PICA
Pà torrat amb All i Oli

Amanida Verda
Patates Xips

Olives
Croquetes de Pernil

Llonganissa
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EXPOSICIÓ
IMATGES D’AHIR, D’AVUI I DE SEMPRE
DE L’AUTOR JOSEP CLOSA MIRALLES

A la Sala Gran de la nostra entitat es va
inaugurar una exposició fotogràfica amb
recopilació d’imatges del nostre consoci i
amic Josep Closa. Personalment sento
una gran admiració per aquesta persona
i la seva creació fotogràfica que  ha de-
mostrat al llarg dels anys una creativitat i
domini de la tècnica absolutament insu-
perables que l’han convertit, al meu cri-
teri, en un dels millors fotògrafs de casa
nostra.  A més d’això cal afegir la bonho-
mia i afabilitat de l’amic Josep que el fan
ésser força estimat per tots els qui tenim
la sort de poder compartir la seva presèn-
cia, ara lamentablement molt mimbada,
atesa la seva avançada edat. 
Tot mirant aquesta exposició retrospec-
tiva, em venen a la memòria altres
col·leccions fotogràfiques de molt bon re-
cord com ara “Safari al país dels mons-
tres”, “El ciutadà Colom”, la feta als
tallers “Vulcano” , els seus viatges al Mar-
roc i Nova York, ciutat de la seva predi-
lecció. 
La trajectòria fotogràfica d’en Josep
Closa no es pot encabir en aquest senzill
comentari. Preneu, si més no, la meva
bona voluntatDifícil ha estat la tasca de
triar unes imatges per comentar-les, però
m’he decidit per les següents:Un solitari
carrer del Marroc ens mostra les seves ar-
cades que serpentegen acompanyant les
parets rogenques que es perden tot ama-
gant la seva continuïtat. A un costat, i as-
seguda  en un banc de pedra, una dona
amb el seu fill a la falda, deixa passar un
temps feixuc que ella assumeix  amb una
mirada trista, inexpressiva i sense futur.
Emmarcat per un fons negre, un infant,

protegit per una tanca de fustes tosques i
trencades, observa la càmera que sembla
voler prendre-li la imatge. No sé si aquest
ambient conegut li dóna seguretat o bé
és per a ell la presó que impedeix la fu-
gida cap a un millor destí. La mirada sor-
prenentment abatuda  i distant, traspua
la poca esperança del nen.

Més alentadora és la fotografia, també en
blanc i negre, del navegant Colom que,
petit per la llunyania, assenyala el camí
vers el continent americà.
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Joan Martí

que uneix els seus braços  metàl·lics vers
un cel blau.         
Crec recordar qu e moltes de les fotogra-
fies ara exposades  les va mostrar l’amic
Josep en les seves tertúlies i em sembla
que el format era més gran i també era
millor el positivat. Això em porta a pensar
si aquestes d’ara són les mateixes. Es clar
que puc estar equivocat; el record no
sempre roman inalterable. 
Vull testimoniar la meva sincera admi-

ració vers En Josep Closa, tant a la

seva persona com a la brillant tasca fo-

togràfica duta a terme, que ens ha per-

mès de compartir. 

Aquesta imatge es veu reforçada pel pri-
mer pla del encordat d’un vaixell, les cor-
des  del qual, a semblança de les d’una
arpa gegantina, semblen interpretar pre-
monitòriament la Simfonia del Nou Món. 

Igualment monocromàtica i absoluta-
ment espectacular és la imatge captada a
l’estació de França ja fa molts anys, amb
l’arribada d’una màquina de vapor, total-
ment envoltada pel seu alé fumejant que
dona a la fotografia captada a contra-
llum, una emergència de somni. A la
dreta de la imatge, i d’esquena, un ferro-
viari amb la seva bandera de senyals, in-
tenta encarrilar tota la incontenible
embranzida  del majestuós monstre de
ferro.
El lluminós color de la nit a Nova Cork
va ésser captat per l’amic Closa en una
de les seves visites a aquella ciutat. Una
lleugera pluja, potser ja passada quan es
va fer la fotografia, accentúa els reflexos
multicolors sobre els automòbils brillants
que omplen els carrers. Les lluminàries
dels neons poden per un instant aclarir
les ombres solitàries d’una gran ciutat.
Acabaré aquest comentari amb la imatge
impactant d’un vaixell als tallers “Vul-
cano”. El contrapicat fet  amb un gran an-
gular dramatitza la presència d’un vaixell,
gegantí monstre marí, que ara jeu immò-
bil emmarcat per la presència d’una grua 
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GEOMETRIA POÈTICA
De l’autor JORDI CAMPRUBÍ

NOU ESPAI

El passat dia 21 de febrer vàrem inaugu-
rar al  nostre Nou Espai una esplèndida
mostra fotogràfica del nostre consoci i
amic Jordi Camprubí.Amb el títol de
“Geometria Poètica”  ens va recrear la
vista amb una trentena d’imatges en
color , fetes amb càmera digital i tracta-
des molt acuradament amb el programa
de PhotoShop.
En Jordi és un especialista en trobar infi-
nitat de figures geomètriques allà on va.
Els demés no les descobrim fins que
veiem les imatges a la pantalla de la seva
càmera . Allí on tothom veu una simple
cadira, ell hi veu unes magnifiques dia-
gonals i així en moltes altres coses que
ens passen per alt. 
Aquesta exposició és tot un món de color,
de textures, de punts i de línies que són
dignes de mirar-les detingudament, d’in-
terpretar-les i on molts de nosaltres hem
trobat un món de màgia i poesia.
Penso que no totes les fotografies que
veiem a casa nostra han de ser de perso-
nes o de paisatges, aquestes d’en Jordi,
són petites obres d’art per deixar la ment
lliure i gaudir-ne imaginant.
La geometria no és altra cosa que har-
monia. Tampoc és un art nou, els grecs
ja n’eren mestres i en el món de la foto-
grafia l’art geomètric s’utilitza molt en lo-
gotips i en publicitat. 
Anem a comentar algunes imatges que
sortiran al Butlletí junt amb aquest mo-
dest article :
Una pila de llibres d’alguna parada al car-
rer del dia de Sant Jordi, a l’autor li vàren
semblar escales irregulars amb baranes
gruixudes per pujar o baixar vers el món
de les lletres.

No hi veiem títols , únicament colors cri-
daners per triar una lectura ben divertida.
Surrealista al màxim.

Unes pedres antigues d’una paret lateral
del Museu Marés es transforma en un
fons ocre amb línees més clares horitzon-
tals i verticals, alguns hi veiem la lletra
“T” de trama? Dels templers? Ves a saber,
la imatge és tranqui-la i equilibrada.
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Elisenda Domingo

Una finestra de fusta s’apropa a un arc de
pedra per explicar-li secrets antics, entre-
mig, altres geometries els apropen.
Una mitja finestra més avall, reclama
també sortir a la foto. Diàlegs geomètrics
d’algun poblet que va visitar en Jordi.
Aquí hi veiem xifres, ha de ser un rellotge.
Ho és, un que és a terra en plena Via La-
ietana. L’esfera gran dialoga amb les pe-
tites … tic tac… un fons verd ens diu que
el temps és esperança, l’haurem trepitjat
milers de vegades. L’autor va parar-se i el
va immortalitzar.
D’una estructura piramidal en surten
unes espirals trapelles . És un monument?
Algun aparell lluminós? Es una sensacio-
nal lliçó d’equilibri i color. A ningú li pas-
sarà desapercebuda. També la fa fer a
París.
Resumint, Ha estat un plaer contemplar
tan de color i tantes textures, sabem que
en Jordi en té moltes més d’aquestes fo-
tografies i li demanaríem que aviat am-
plies la col·lecció i les veiéssim a la Sala
Gran. 
Felicitats Jordi has aconseguit allò tan
complicat que hom anomena la quadra-
tura del cercle. M’oblidava del cartell . És
una fotografia més  :Piràmide negra as-
setjada de lletres de colors. 
Pura poesia!!!.

Una d’un indret que tothom hem recone-
gut . Està clar que és la Torre Eiffel al cor
mateix de Paris. Però no es la típica foto-
grafia que tots hem captat milions de ve-
gades, aquí veiem un cel blau amb
núvols verticals i un semi arc metàl·lic
d’un dels peus de la torre. Simplement
deliciosa.

Dos triangles que es multipliquen … ver-
mell intens, ombra més fosca i una línea
negra que trenca les figures per mostrar-
ne d’altres. El Jordi la va captar a La Vi-
llete de Paris en algun dels seus moderns
edificis.

Una escala de veïns antiga captada a
Castelló d’Empúries. Hi trobem tots els
elements  possibles. Cercles, rectangles,
paral·leles… Una lliçó de geometria i un
minimalisme encantador.
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IDENTITAT
De l’autor Donatello Romanazzi

NOU ESPAI

El passat dia 6 de març es va presentar l’obra “ Identitat” de l’autor Donatello Roma-
nazzi, consoci  de l’Agrupació, al Nou Espai.
“Identitat” és un treball compost per 24
retrats, 24 subjectes, 24 expressions i 24
tipus de il·luminació diferents, amb una
tècnica mixta de processat analògic i di-
gital, en format quadrat, en blanc i negre.

“Identitat” vol ser una reflexió social però
al mateix temps també una reflexió en-
vers la investigació fotogràfica i el camí
personal de l’autor.
Segons pararaules d’en Donatello, iden-
titat és una paraula  que comporta en la
seva ambigüitat dos significats oposats: la
distinció i la semblança. A la societat ac-
tual, caracteritzada per les preses, la tec-
nologia i l’afany de producció sembla
que el primer significat del terme sigui
destinat a desaparèixer.
Cada cop més l’home deixa de ser menys
home per a convertir-se en un clon. Cre-
iem que som diferents, únics, especials,
però és una creença que es basa en apa-
rences.

Semblem destinats a la despersonalitza-
ció, com a grup i com a individus, a la
igualtat absoluta, pròpia d’una màscara
neutra sense la que ens tornem eteris,
abstractes…El ser igual als demés és el
que ens fa viure, seguir models i imitar-
los.

Però, què passaria si aquesta màscara
neutra aconseguís transmetre expressió i
sentiments? Llavors, hi ha esperança.
Em miro les imatges, en diferents dies i
amb diferent estats d’ànim i una mateixa
màscara, blanca, carent d’expressió em
fa buscar allò que ens identifica com a és-
sers únics i individuals: els ulls, aquesta
part del nostre cos que ens apropa als al-
tres, tan iguals, tan diferents…i  no puce-
vitar  recordar unes paraules d’en Milan
Kundera: El nombre de fabricació de l’és-
ser humà és el rostre, aquesta agrupació
casual i irrepetible de trets. En ella no és
reflecteix ni el caràcter, ni l’ànima, ni allò
que anomenem el “jo”. 
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Pilar Castillo

Al mateix temps tots estem
formats per conjunts sem-
blants: emocions, desitjos,
odis…, que en el fons ens
converteixen en semblants.
Amb aquesta exposició en
Donatello Romanazzi ens va
presentar una manera de
fer, de veure i d’entendre
l’expressió fotogràfica,  pot-
ser diferent al que sovint
estem acostumats, doncs
trobem 24 imatges fruit del
batec que mou a l’artista da-
vant la societat actual. 

Endavant Don, i no deixis de compartir amb nosaltres els teus batecs.
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TEMES OBLIGATS
PAPIROFLEXIA - COLOR

Mª Teresa Pujol
8 punts 

Albert Puche 8 punts 

Victor Closa 8 punts 

J.M. Benavente 9 punts 

Pilar Castillo
10 punts 
Premi del mes 

CLASIFICACIO GENERAL COLOR 
JUAN M. BENAVENTE          40 PUNTS 
VICTOR CLOSA                     39 PUNTS 
PILAR CASTILLO                   37 PUNTS 
PILAR MORENO                    35 PUNTS
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TEMES OBLIGATS
PAPIROFLEXIA - MONOCROMA

Josep Gabaldá
10 punts Premi del mes 

Enrique Flores 9 punts 

J.M. Benavente 8 punts Pilar Moreno 8 punts 

CLASIFICACIO GENERAL MONOCROM

JUAN M. BENAVENTE               40 PUNTS 
FRANCESCA PORTOLÉS                 38 PUNTS 
ELVIRA CASTELLVÍ                      33 PUNTS
VICTOR CLOSA                        32 PUNTS
JUAN M. TRUJILLO                     32 PUNTS
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AUDIOVISUAL “DONES”

El proppassat dia 8 de marc es va
projectar a la nostra Agrupació un au-
diovisual dedicat a la dona, amb la
participació de diversos socis. Aquí
faig una breu pinzellada d’una foto-
grafia de cada autor com a testimoni
del bon treball fotogràfic realitzat. 

Na Dolores Bañón ha captat, en una
mena de passadís,  una flor i un llum
noucentista  que evoquen un nostàlgic
ambient romàntic, mentre en un mirall es
reflecteix la figura d’una dona que amb
mirada dubtosa sembla comprovar els
encants d’un vestit. És aquesta una
imatge d’immillorable composició am-
biental.

En Josep Maria Bonjoc ens ofereix una
imatge captivadora de tres dones xineses
habillades a la manera tradicional,amb ki-
monos,. La blancor absoluta dels seus

rostres les fa semblar unes autèntiques
nines de porcellana.

Na Pilar Castillo ha captat  el rostre
d’una dona de mirada enigmàtica que,
a través del que a mi em sembla una
reixa d’afiligranada marqueteria, vol
fugir de l’empresonament dels seus som-
nis. 

Na Elisenda Domingo, fidel visitant de



83Agrupació Fotogràf ica de Catalunya

Londres, ha aconseguit una molt bona
fotografia d’un home vestit amb l’uni-
forme dels Beefeaters, guàrdies de la
Torre de Londres, que conversa anima-
dament amb una dona asseguda en un
banc. La dona porta un nadó entre els
braços, detall que impregna aquesta ins-
tantània d’un bri de tendresa.

Na Maria Durán ens porta la imatge
d’una dona amb un vestit multicolor que,
tot somrient, porta un nen a la seva es-
quena subjectant-lo amb un manteleta
igualment llampant. Sorprèn la vitalitat
del nen que també llueig, com no, una
brillant gorra vermella. 

Na Margarita Fresco ha captat en un
lloc força calorós a una dona que asse-
guda en un pedrís, es protegeix del sol
amb un paraigües blanc. Al seu costat hi
té una variada exposició d’objectes prou

curiosos: una gegantina flor groga, una
nina asseguda, un pastís amb una creu i
una bossa de plàstic que mig amaga una
ampolla d’aigua. Potser tot això amaga
un estrany significat esotèric.

Na Silvia Gausachs ha fet una foto
prou original: una noia veu la seva
imatge reflexada en un mirall i el seu per-
fil ressalta l’encant  del rostre en un  nas
perfecte que em recorda la bellesa helè-
nica. L’intencionat enquadrament inclinat
de la imatge accentua el seu interès.  

Na Teresa Gironés ens mostra a una
mare somrient que amb una mà es pro-
tegeig d’un sol aclaparador, mentre al seu
costat, el nen juga amb un globus, potser
la única joguina que té. Suposo que, a la
India, lloc on està feta la foto, l’abundó
no deu d’ésser una qualitat gaire quoti-
diana. 
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Felicito efusivament a tots els components d’aquest grup encoratjant-los a seguir per
aquest magnífic camí de la imatge.
Molt remarcables són el muntatge musical i l’encadenament dels fossos, obra de 
l’ amic Usitu, elements decisius en l’èxit de qualsevol audiovisual.

La fotografia de Na Carme Legarreta
que més m’ha agradat és la d’una dona
gran que pacientment està teixint una
mena de dibuix amb l’ajut d’una planti-
lla. Porta un boixet a la seva mà esquerra
i també un rellotge, encara que no crec
que l’amoïni massa el pas del temps.

Na Carmen G. Portabales ha captat a
una noia d’esquena que llueig un cabell
negre espectacularment llarg i arrissat. Un
escot generós deixa veure la bellesa de la
seva esquena i la bossa que porta pen-
jada amb una imatge del Che Guevara
convida a una hipotètica revolució, si bé
a mi em sembla que l’encant de la noia
seria un millor motiu per a revoltar-se.

Na Francesca Portolés ha aconseguit
la imatge d’una dona embarassada que
asseguda en un balancí, somnia somrient
en el fill que porta dins seu i que ja an-
hela poder tenir-lo entre els braços. La
molt bona il·luminació –un contrallum-
dóna un abient íntim a l’entorn.  

Joan Martí 

Amb el títol de: “Els dotze signes del Zo-
diac” en Usitu ens porta els primers
plans d’unes noies enquadrades succesi-
vament en un mateix marc d’una simetria
perfecta. La bellesa de tots els rostres fe-
menins em fa pensar que qualsevol signe
és propici per a que pugui esclatar l’en-
cant més captivador. 



85Agrupació Fotogràf ica de Catalunya

Entre els guardonats trobem a socis de la nostra Agrupació com:
G. Sergio Tello i Soler rebent el Premi Nacional a Millor Fotògraf del 2011.
Pere Romero i Alonso i Lluís Sánchez i Narro rebent la distinció d’Artista de la
CEF i FCF.
Ferran Moran i Gay rebent la distinció de Jurat de Bronze.
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, la nostra,  rebent el premi d’Entitat 
d’Honor de FCF.
Altres el guardons van ser per a :
Miguel Parreño Méndez rebent els títols de Mestre de FCF amb Tres Estrelles i Mestre
de la CEF, títols que s’han otorgat per primera vegada a la història d’aquestes entin-
tats.
Entre els nominats al Premi Catalunya de Fotografia 2011 es trobaven Santos Moreno
Villar, Jorge Llorca Martínez, Andreu Noguero Cazorla, Frederic Saguès Gaba-
rró, Josep Balcells Adzet, Julián Negredo Sánchez, Anna Selga Casellas, Juan Manuel
Gago Grau, Frederic  Garrido Vilajuana, Jaume Vila Alaman, Josep Ponsa Vilatersana
i Joan Mimó Bayo.
Renuncien a ser Premi Catalunya Frederic Garrido Vilajuana per ser membre de la
Junta Directiva de FCF, i Anna Selga per ser Premi Catalunya 2010.
Destacar el treball dels tres finalistes, Santos Moreno, Josep Balcells i Jorge Llorca,
sent Premi Catalunya 2011 JOSEP BALCELLS ADZET.
Va ser una tarda per a gaudir d’allò que ens agrada: LA FOTOGRAFIA.

Pilar Castillo

5a GALA 50 mm.

El passat 17 de març es va
celebrar a Vilanova i la Gel-
trú la 5ª Gala 50 mm orga-
nitzada per la Federació
Catalana de Fotografia.
Durant la gala, amenitzada
per artistes com el Mag Indi,
Les Divines, Miquel Abràs i
passis d’audiovisuals de fo-
tografies de diferents autors
es va fer entrega dels guar-
dons a fotògrafs i entitats co-
rresponents a l’any 2011.

Foto Juanjo Vidilla
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ÈTICA FOTOGRÀFICA
En el recent III Congrés de Jurats de Fo-
tografia de Catalunya, hi havia una de les
ponències el títol de la qual va ser “Ètica
i comportament”. a més d’aquesta po-
nència que no analitzaré ja que no l’ob-
jecte d’aquesta reflexió, manta vegada
vaig sentir l’expressió “Ètica dels jurats”,
“Ètica dels fotògrafs”, no més per citar-ne
alguns exemples.
Penso que d’aquest concepte filosòfic
se’n va fer un ús esbiaixat i poc adequat.
Alguns termes certament eren confosos i
poc clars. Intentaré ara  fer una reflexió
sobre aquests conceptes i altres que es
varen sentir al llarg de la jornada.
Què entenem per ÈTICA ?
Semànticament la paraula prové del grec
ETHOS que vol dir, costum o hàbit o de
ETHIKOS que vol dir caràcter..
Com a ciència filosòfica el concepte 
arrenca ja dels sofistes, Sòcrates i Plató i
que Aristòtil va fer-ne la primera sistema-
tització, entesa com al darrer fi de l’home.
Els estoics aporten  el concepte del que
és convenient o just i la idea d’una llei
que brolla de la mateixa naturalesa hu-
mana, d’acord amb la qual l’home ha de
viure.
És per tant la ètica una llei natural, subs-
tancialment inserida en l’home ? El cris-
tianisme intenta ensamblar aquest
concepte amb el de la llei divina.
En l’època moderna neixen dos corrents:
el corrent de Kant, afirmant que l’acte
oral és un imperatiu categòric, que pos-
teriorment es desenvolupa en una ètica
material dels valors. L’altre corrent és l’e-
xistencialisme que promou una ètica de
situació.
Actualment el concepte s’ha expandit i
parlem de Bioètica, Codi ètic, comporta-
ment ètic, etc. etc.

No es pot confondre ETICA amb
MORAL. Crec que podríem dir que la
ètica és la ciència del comportament
moral i que la moral és l’objecte d’estudi
de la ètica. 
Entenem per tant la ÈTICA com el con-
junt racional que estableix el que es bo,
dolent, permès o desitjat respecte a una
acció o un comportament humà. Po-
dríem dir que és un valor universal i ob-
jectiu (?). Podríem dir que és la teoria,
una  ciència que estudia la moral i la con-
ducta humana, que fonamenta la moral. 
Entenem per tant la MORAL com al con-
junt aplicat de valors, normes i costums
que regulen el fer de l’individu o d’una
col·lectivitat. Per tant  La MORAL con-
creta els valors que defineix la ÈTCA i en
fa una valoració: ha actuat bé, malament,
amb coherència, etc. Podríem dir que és
un valor particular i subjectiu (?). po-
dríem dir que és la pràctica, l’objecte de
la ètica.
Entenem per CODI ÈTIC com el conjunt
de normes que regulen el comportament
de les persones en un àmbit determinat,
p.e. el camp de la fotografia. Aquestes
normes han d’estar vinculades a les legis-
lacions vigents. El principal objectiu d’a-
quest CODI ÈTIC és el de mantenir una
línia de comportament uniforme entre
tots els integrants del col·lectiu al que va
dirigit.
Fins aquí la base gnoseològica i teòrica,
de la que solament n’he donat unes pin-
zellades. Ara intentaré  reflexionar sobre
una base pràctica, que es fonamenta
amb el que he dit fins ara. Ja sé que a la
pràctica sovint confonem els termes...
No crec adequat que sigui correcte apli-
car si és o no ètic l’enquadrar una foto se-
gons la regla dels tres terços en una 
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pressions externes o internes, o per treu-
re’n un benefici propi del dictamen,  hau-
ríem de parlar de immoral o amoral o
incoherent o fals i per tant mancat d’è-
tica.Comprar o pressionar un jurat, és
una acte immoral i una falta absoluta d’è-
tica.
I així podríem anar fent....
Davant de tot plegat el que jo sí que pro-
posaria és que la FCF o AFC o qui sigui,
disposés d’un CODI ÈTIC que reguli i de-
fineixi les “regles del joc net o ètiques”.
Altrament seria una bona base per poder
jutjar la moralitat d’algunes accions que
diran si estan bé o malament, si són cor-
rectes o incorrectes.

Andreu Clapés i  Flaqué
Soci de AFC nº7906/1664

imatge. En tot cas ens movem en el camp
de l’ESTÈTICA, que és un altra concepte.
Falsejar una foto intencionadament no
podem dir que sigui o no ètic, sinó moral,
coherent, decent, honrat.... podem fer
servir altres paraules-conceptes propers.
La finalitat amb la que es fa la manipula-
ció això sí que ens marcarà el llindar de
lo ètic o no. Evidentment el que no s’ha
de fer és  negar o mentir la manipulació.
Apropiar-se d’una imatge d’un altre autor
com a pròpia, encara que es manipuli, 
d’això se’n diu un robatori i com a tal evi-
dentment trenca el codi ètic i la honra-
desa. Altra cosa és utilitzar una imatge
aliena, per utilitzar-ne uns elements o
com a complement d’una imatge pròpia.
Cal però dir-ho. Un jurat, que està condi-
cionat en el seu judici per interessos,  

Aquesta fotografia ens la ha proporcionat en Miquel Galmes, president del IEFC, són 
alguns dels primers membres de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, però solsa-
ment poden identificar en Manel Closa Bosser, que és el del centre amb gavardina.

ALGUNS DEL PRIMERS SOCIS  DE L’AFC
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Tutorial Photoshop Nº 32
Filtre licuar

Obrir  la imatge, amb la eina “marco rectangular” fer una selecció de la part dels ulls,
fer un Ctol.J, per duplicar la part seleccionada, anar a “filtro-licuar” selecionar “em-
pujar a la izquierda” posar els valors del pinzell com es marca 240-50-3 (es orientatiu).
Aquesta eina com el seu nom indica enpenya a l’esquerra, és a dir si la passeu en un
sentit acosta, si la passeu en un altre allunya, proveu, proveu. Feu-la servir suaument
i veureu que poc a poc els ulls es fan més grans. Quan acabeu li dieu ok i quedarà la
capa de sobre amb el filtre aplicat i la capa fonds sense, podeu comprovar la diferencia
i si no us agrada tornar a començar.
En propers tutorial aplicarem aquest filtre per altres retocs. 

Abans Després
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL  
ABRIL 2012 

Dia 12, dijous, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model.

MODEL NATALIA 
Inscripcions a Secretaria.

Dia 21, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi 
Desprès de la gran acceptació i de que alguns socis no
varen pugues assistir a la sessió, repetim model.
MODEL DEIA
Inscripcions a Secretaria.

PROPERES EXPOSICIONS

Batibull de l’autor Francisco Reina
del 13 al 28 d’abril.

NOU ESPAI

Recull d’imatges de l’autor 
Pere Romero
del 16 d’abril al 9 de maig.

SALA  BRUNO ARGEMÍ
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NOTES DEL MES D’ABRIL
NOUS SOCIS:
Marc Mesa Garcia / Cèsar Casellas Martinez / Jaume Arnal Peiró

NATALICI :
El passat dia 14 de març va néixer en Jaume Arnal Peiró,
net del nostre consoci i amic Miquel Peiró Crespi. Ja tenim
un nou soci infantil. Felicitats a tota la família i demanar
que el portin a la Festa Infantil del proper mes de desem-
bre.

NOTA DE SECRETARIA :
Amb motiu de la Setmana Santa la nostra Agrupació romandrà tancada del 5 al 9
d’abril.

Tanmateix també
podrem gaudir de
Batecs d’un món
convuls, on es re-
flecteix la visió de
diferents conflictes
que pateix gran
part de la població
mundial amb la
visió unida al rigor,
la professionalitat i
el compromís ètic del seus autors.

DONACION A PER A LA BIBLIOTECA

Hem rebut per part del Sr.Joan Colom, soci de la
nostra Agrupació la donació del llibre Jaume Ribas
1990-2011. Editat per l’ Ajuntament de l’Hospitalet.
Es tracta d’un recorregut plàstic per més de 50 obres
que ens permet descobrir l’evolució abstracta de l’ar-
tista.
Hi trobem obres de mitjà i gran format al costat de di-
buixos preparatoris, d’una acurada selecció de la ex-
tensa obra d’en Jaume Ribes.

Per part del nostre
consoci Cipriano
González Crespo
ens arriba a la nos-
tra biblioteca el ca-
tàleg Primavera
Fotogràfica 1996,
on trobem  plurali-

tat de propostes amb una alta qualitat,
que reafirmen el lloc de la fotografia en
la creació contemporània.
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ACTES MES D’ABRIL

AVANÇAMENT MES DE MAIG

Dia 3, dimarts, a les 19.00 hores
Inici del curset de PhotoShop nivell mitjà per Pere Romero
DEL 5 AL 9 TANCAT PER SETMANA SANTA
Dia 12, dijous, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a 
Secretaria
Dia 12, dijous, a les 19 hores inici del curset de fotografia per Manel Mataró
Dia 13, divendres, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició 
fotogràfica de l’autor Francisco Reina Titulada “ BATIBULL”
Dia 16, dilluns, a les 19.30 hores Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada
“Recull d’imatges” de l’autor Pere Romero
Dia 21, dissabte, a les 9.30 del matí Taller de fotografia 3D a càrrec del professor
Usitu. Inscripcions a Secretaria
Dia 21, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a 
Secretaria.
Dia 24, dimarts, a les 19.30 hores Reunió de les dones fotògrafes
Dia 26, dijous, a les 19.00 hores Veredicte públic del concurs de temes obligats.
Tema: “Picaports”.
Dia 30, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogrà-
fica titulada “Antologia IV” de l’autor José Manuel Fernandez Santos

Dia 3, dijous, a les 18 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
Dia 5, dissabte, a les 8 del matí Excursió amb autocar a Cardona. Inscripcions a
Secretaria
Dia 11, divendres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Frederic Garrido
Dia 15, dimarts, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició 
fotogràfica titulada “Energies i Sentiments-Instants de Blues” de l’autor Joan Gomez
Dia 19, dissabte, a les 18.00 hores Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a 
Secretaria
Dia 26 dissabte, a les 10 del matí. Veredicte públic del Concurs 42è. Trofeu 
“Luis Navarro”
Dia 28 dilluns, a les 19.00 hores. Veredicte públic del segon Concurs Fotogràfic
Popular Fira de Sant Pons
Dia 29, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes
Dia 30, dimecres, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Joan Blanch
Dia 31, dijous, a les 19.00 hores
Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema: “Rovellat”
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Alguns dels serveis al soci:
Obert tots els dies de 17,30 a 21,00 h. de dilluns a dissabte

Aula digital amb 9 ordinadors / Plató / Escànner
Tallers gratuïts i cursos a preus molt reduïts o gratuïts
Varies sessions mensuals amb model, cost de la model

Sortides mensuals / Sortides programades, excursions fotogràfiques
Tertúlies periòdiques / Concursos socials i lliures / "lligueta" fotogràfica

Sala d’exposicions Bruno Argemí / Sala d’exposicions  “Nou Espai” 
exclusiu per socis / Sala "El Racó" / Museu / biblioteca / fototeca

Pantalla gegant d’alta definició.

w
w

w
.a
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.c
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Vine durant uns dies, com si fores un soci
més, gaudeix d’un ambient fotogràfic,

sentiràs el caliu d’uns companys que estan 
disposats a compartir els seus coneixements

amb tu.

Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Del Duc, 14  Pral. 08002 Barcelona Tel. 93 301 65 81 


