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NOTES D’INTERÈS
Tutorials Photoshop
A secretaria teniu un CD amb una recopilació de tutorials de Photoshop apareguts
en els butlletins. Teniu de l’11 al 33, malgrat que falten un parell, són tots els que
he pogut aconseguir, si trobo els que falten faré un altre CD.
Podeu demanar-ho a l’Elisenda i passar-lo al pen , desprès es prega tornar-ho, per
que estigui a disposició d’algun altre soci.

Per un lapsus en el nostre butlletí del passat mes de desembre, no varem publicar
la fotografia d’en Tomàs
Martí, rebent el seu diploma
dels 50 anys de soci. 
Ara la publiquem.

FE D’ERRATES:

PROPERA EXPOSICIÓ:

NOTA DE SECRETARIA:
Amb motiu de les vacances d’estiu, la nostra Agrupació romandrà 
tancada durant el mes d’agost. Obrirem el dia 3 de setembre.

El proper dia 3 de juliol inagurarem
una exposició col·lectiva dels artistes
RAUL VILLABA / FREDERIC GARRIDO
/ RAIMON MORENO I FLO TUCCI.
Ens sentim orgullosos de poder comp-
tar amb les obres d’aquets mestres de la
fotografia. 
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preus per substituir el projector de l’aula
digital i posar el monitor que tenim ac-
tualment a la sala Bruno Argemí i en
el seu lloc un de més gran, esperem-
continuar amb l’èxit d’audiovisuals i els
actes que fem en aquesta sala ja que
això justificaria aquesta millora.

Tenim més projectes, però pensem que
tenim que tocar de peus a terra i no esti-
rar més el braç que la màniga, encara
que fa uns anys els interessos que dona-
ven els estalvis que tenim, eren molt mi-
llors que actualment, no estem per
llençar la casa per la finestra.

En una reunió anterior varem decidir no
fer aquest Butlletí en color , ja que en-
cara que no sigui gaire més car, per la
nostre economia qualsevol despesa es
gran, però contant amb que hem acon-
seguit baixar alguns costos i coneixedors
de que sempre és molt més agraït el
color que el B/N, mantindrem els dos
números de color, espero que estigueu
d’acord.

Nomes em queda desitjar-vos unes
bones vacances a tots, que feu bones
fotos i que us ho passeu el millor possi-
ble.

Pere Romero

a estem a l’estiu i arriben les vacances,
espero que malgrat la crisi pugueu

gaudir d’uns dies de descans, encara que
la majoria estem jubilats i per nosaltres
sempre es festiu.

Confio en que el temes obligats per la
propera temporada siguin del gust de la
majoria, no sempre es fa tot a gust de
tothom. Respecte als temes triats tinc
que dir que no solsament la junta ha fet
aportacions de idees, també hem comp-
tat amb els valuós suggeriment d’una
persona que ja ens ha demostrat més
d’una vegada els seus coneixements dins
del món de l’art, el nostre consoci An-
dreu Clapés, si analitzeu be els temes i
les definicions sabreu quines son les
seves. 

Penso que el nivell i la participació en
aquest concurs, ha estat molt bona, pen-
seu que l’intenció és què els que comen-
cen aprenguin i també és bo que tinguin
un referent per davant, per tal d’intentar
acostar-se, és una lligueta i el que
compta es la mitjana. Crec que el nou
sistema del veredicte, en el que es poden
comentar les fotos desprès del veredicte,
és molt útil per veure com podem millo-
rar els nostres treballs. 

Malgrat que les obres de l’escala i l’as-
censor, han donat una bona garrotada
als nostres estalvis, criem que no és ex-
cusa per mirar d’introduir algunes millo-
res, que sempre quedaran i si tenim en
compte que fa molt de temps que no fem
cap mena d’inversió, ja que el canvi de
monitors pràcticament ha estat una do-
nació quasi total d’un soci; estem mirant  

J



137

VISITA AL LLAC DE BANYOLES/BESALÚ I BEUDA
PREU 37€

DISSABTE DIA 06 OCTUBRE A LES 7:45, SORTIDA A LES 8:00 H.
LLOC DE RETROBAMENT CARRER BERGARA XAMFRÀ / BALMES.

ITINERARI:   

8:00 -     Agafarem l’autopista, en direcció a Girona.
9:00 –    Parada tècnica a l’autopista, on esmorzarem (45 minuts).
9:45 – Després d’esmorzar, sortirem en direcció a Girona (Sortida 6), i agafarem

l’autovia en direcció a Banyoles, on visitarem els llocs següents.
10:45 – Arribada a Banyoles on farem una volta per tot al llaç i fer moltes fotos,

(agafarem varies vagades l’autocar per desplaçar-nos per al contorn), fins
a les 12,00 hores.

12:15 – Sortida de Banyoles en direcció a Besalú, on visitarem el poble (Pont, Plaça
Major, La Cúria Reial, Església, etc.), fins a les 14:00 hores.

14:00 – Sortida de Besalú amb direcció a Beuda, per anar a dinar al Restaurant
Montserrat, Plaça de Beuda nº 5, Telf. 972 59 07 12. Aquest  poble es molt
pintoresc, i està a la falda de la muntanya de la Mare de Deu del Mont.

17:00 – Després de fer la fotografia de GRUP, sortirem del restaurant en direcció
a Barcelona, per l’autovia i a Girona, agafarem l’autopista.

18:30 – Parada tècnica de 10 minuts a l’autopista, i....
19:30 –   Arribada a Barcelona i final del viatge.

 Com de costum, el divendres dia 26/10/2012, un jurat de l’Agrupació, farà
el veredicte del concurs de les fotos fetes en l’excursió, així que, feu moltes fotos,
presenteu dues al concurs mida 20x30 sense muntar, abans del 23/10/2012,  i que
guanyi el millor 

MENÚ :
Entrants:

Amanida, embotits, escalivada i cargols.
Segon Plat:  

Platillo de vadella amb bolets o carn a la brasa (xai i botifarra)
Els que mengen peix tindran Bacallà.

Postre, pa, vi, aigües, cava i café.

EXCURSIÓ DEL MES D’OCTUBRE DEL 2012
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A la sala Bruno Argemí hem tingut la sort
de gaudir durant uns dies, d’una exposi-
ció que poques vegades es poden repe-
tir. La d’en Frederic Garrido, mestre
nacional a part de molts altres títols i ho-
nors, que no els anomenaré, perquè de
ben segur que em deixaré algun.

Parlant  amb el Frederic em comenta
que aquesta exposició vol representar
una mica la seva evolució dels seus dar-
rers treballs: Es a dir partint d’una etapa
en la que es trobava una mica desorien-
tat, dins de la seva creativitat artística,
fins a arribar a un moment en el que co-
mença a veure el que vol i surten les
idees les quals estan actualment evolu-
cionant.
Dins d’aquesta evolució, es veu clara-
ment moments d’incertesa, on l’artista
es pregunta on és, qui és, què fa i segui-
dament sembla que troba el camí i co-
mença a crear imatges que evolucionen,
passant de la melangia en tons sèpia
d’una noia, dins espais carregats de tris-
tor. Tot seguit sorgeixen  les seves fa-
moses Nindas, totes elles amb una 

personalitat diferent, però amb un deno-
minador comú, la força de les seves mi-
rades, unes expressions molt dominats i
una mirada penetrant. En aquesta etapa
en Frederic ens demostra el seu talent ar-
tístic, no solsament en la idea i en la
composició, sinó també en el saber tre-
ballar les eines que les noves tecnologies
ens posen al nostre abast.

Podríem dir que aquesta etapa creativa
potser sigui la més fructífera de la seva
evolució actual, donat que ha estat la
que més èxit ha tingut, però no ens
podem enganyar, ja que com tots sabem
l’esser humà tendeix a menysprear el
que ja coneix i sempre espera novetats.
Es per això que crec que en Frederic
proba nous camins i pensa noves formes
d’expressió jugant amb la figura d’una
noia que sembla que sigui part d’un ins-
trument musical. 

EXPOSICIÓ SALA BRUNO ARGEMÍ
2009 - 2011 DE L’AUTOR FREDERIC GARRIDO
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En aquesta exposició ens mostra algunes
de les imatges en les que ja porta molt
de temps treballant, jo crec que deu fer
més d’un any que ja em va comentar
aquets projecte i em va mostrar algunes
de les seves primeres idees. Es tracta de
jugar amb arrels, branques d’arbre i per-
sones, realment és molt impactant la
barreja d’aquets elements dins d’una
composició.
La  creativitat és un talent molt difícil
d’assolir.
Crec que molt millor que esplaiar-me
amb paraules, serà mostrar les seves
imatges, en les que podrem fer un segui-
ment d’aquesta evolució de la que ens
parla en Frederic.
No puc acomiadar-me sense agrair-li no
solsament el que aporta al món de la fo-
tografia amb els seus treballs, el que ens
ensenya amb els seus tallers i la seva
tasca a la Federació, al front de la voca-
lia de concursos.
Gràcies per tot

Pere Romero
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NOU ESPAI
EXCURSIÓ A  IRATI

DE L’AUTOR JOAN BLANCH
El passat dia 30 de maig es va inaugurar
al nostre Nou Espai una entranyable ex-
posició fotogràfica d’un dels autors més
veterans de la nostra Agrupació, el nostre
benvolgut consoci i amic Joan Blanch
que va presentar-nos una col·lecció de
35 fotografies en color sota el títol de
“Excursió a Irati”. Va venir molt de pú-
blic, socis de la casa i amics i familiars
del Sr. Blanch, ell és va emocionar molt
al rebre els aplaudiments i el caliu de
tanta gent que l’estima. Va ser un dia
molt emotiu per recordar.
Parlaré una mica d’aquest consoci i amic
que malgrat els seus 86 anys encara té
ganes de fer exposicions i de venir a vi-
sitar-nos. Ara que ja tenim ascensor es-
perem veure’l més sovint.
L’amic Joan és soci des de l’any 1957, és
membre del nostre Consell Consultiu i
sempre ha estat un soci actiu col·labora-
dor de l’Agrupació. En el nostre Museu,
ajudant a les tasques de classificació, en
totes les edicions del Sonimag, atenent
en els nostres estants, en exposicions
col·lectives, etc. 

exposició al Nou Espai ens ha omplert
d’alegria. Comentaré algunes de les
imatges que acompanyaran aquest
modest comentari :
La fotografia que més m’ha agradat és un
contrallum on veiem la silueta del poble
dalt d’una muntanya i al seu damunt un
immens núvol negre que amenaça en
descarregar una gran tempesta.

Ara feia temps que no veiem fotografies
seves i per aquest motiu visionar la seva

En una altra foto veiem que ja plou, però
es tracta de gotes fines, en primer plà
tenim un arbre i més al fons un rierol i
unes cases del poble. Aquí l’efecte pluja
ha quedat molt impactant en la fotogra-
fia.
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La més geomètrica i que ha agradat a
tothom representa una tanca un primer
pla i darrera uns camins d’arbres fent
diagonal on també hi veiem alguna ca-
seta, entre mig uns triangles d’herba.
Una composició de verds i ocres que ens
relaxa al contemplar-la.
Acabo per manca d’espai, felicitant efu-
sivament l’amic Joan Blanc per aquesta
mostra tan ben presentada i ens agrada-
ria seguir veient les seves fotografies.
Una abraçada molt forta i endavant ¡.

Elisenda Domingo 

Molt misteriosa és la imatge d’unes flors
que semblen flocs de coto fluix, tota la
fotografia sembla envoltada d’una miste-
riosa boira. No sé si és boira o algun
efecte especial però el resultat és magní-
fic.

Emmarcada sota l’arc d’un pont de pedra
veiem un paisatge tranquil. Un riu en
primer pla i darrera un petit bosc. Senzi-
lla però ben pensada.

També de les meves preferides és la
foto d’uns grans arbres que tenen les
seves branques enredades com si fos-
sin teranyines. És d’un gran impacte vi-
sual.
Una gran porta de fusta molt treballada
i antiga amb sis blocs que representen
flors i entre aquests blocs hi veiem en-
cara diferents filigranes. En fi que tota
la porta és una obra d’art i omple tota
aquesta vertical fotografia.
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NOU ESPAI
ENERGIES I SENTIMENTS – INSTANTS DE BLUES

DE L’AUTOR JOAN J. GÓMEZ

El passat dia 15 de maig va tenir lloc al
nostre Nou Espai la inauguració d’una
magnífica exposició del nostre amic
Joan Gomez titulada “Energies i senti-
ments –Instants de Blues”.  L’amic Joan
apart de ser un bon fotògraf es un apas-
sionat de la musica de Jazz i encara més
del Blues. Unes cançons que van intro-
duir els esclaus negres americans del sud
dels Estats Units a finals del segle XIX.
Després als anys 20 i 30 del segle passat
els blues urbans van esdevenir molt po-
pulars arreu del món i els seus intèrprets
treballaven amb bandes de jazz. Les lle-
tres de les cançons del Blues són molt
tristes i ens parlen de les penalitats de la
vida i dels desenganys de l’amor. 
Les actuacions d’aquestes bandes poden
ser en locals petits i íntims o en grans po-
liesportius. Són molt difícils de captar
degut al canvi continu de les llums dels
focus i dels moviments dels intèrprets,
peró en Joan les sap captar esplèndida-
ment i en aquesta segona exposició ens
ha donat una lliçó de com fer bones fo-
tografies en aquest complicat món de les
actuacions en directe.
Entre ell i jo hem triat unes quantes imat-
ges que acompanyaran aquest article,
passem a comentar-les:
Una imatge molt impactant d’Artur Re-
garda tocant el contrabaix i cantant amb
el seu grup Tandoori Lenoir a la placeta
de Sant Miquel durant les festes de Grà-
cia del 2009. S’aprecia a la fotografia el
moviment de les mans del músic.
Impressionant retrat en blanc i negre del
guitarrista i cantant nord-americà Nick
Curran. El detall que més destaca es 

veure al públic reflexat a les seves ulleres
de sol. La foto està feta al Parc del Turo-
net de Cerdanyola durant el Festival In-
ternacional de Blues del 2009.

Fotografia virada en tons sèpia dels ger-
mans Víctor i Pere Puertas, un toca l’har-
mònica i l’altre la guitarra. Se’ls veu en
plena actuació al Parc Central de Nou
Barris amb el seu grup The Suitcase Bro-
thers Band l’any 2010.
Magnifica imatge en color de dos guitar-
ristes, un en primer pla nítid i l’altre una
mica desenfocat, es tracta d’Alex TNT i
d’Albert Greenlight, la fotografia reflexa 
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En pla intimista i reunits en una taula de
la Sala Apol·lo de Barcelona, veiem
compartint copes i actuant per una
causa benèfica a Albert Bello, Blas
Picón, Mario Cobo i Hernan Serna de la
banda Acoustic Blues Company. La foto-
grafia també en tons sèpia ens recorda
els temps dels primers Blues en antres
americans.

l’admiració de l’Albert davant del “solo”
del seu amic Alex, En Joan la va captar a
la Plaça Guillermo Vidaña de Sant Adrià
de Besòs en el 16è. Festival de Jazz del
2010.

La fotografia que més m’agrada’t és una
amb fons negre on veiem en un extrem
al saxofonista Sax Gordon, un music
americà, que toca extenuat el seu instru-
ment per captivar al públic del polies-
portiu de Valldaura en el 8è. Festival de
Blues de Barcelona l’any 2010.
En el mateix lloc va fotografiar, aquest
cop en blan i negre virat amb sèpia al
pianista Lluís Coloma, concentrat en ex-
treure notes impossibles del seu piano. 

La més divertida és la del showman Mar-
tin J. Merino despedint-se del seu entu-
siasmat públic en una pose increïble. La
foto en blanc i negre vol ressaltar la llum
blanca dels focus amb la figura negre de
l’artista, també la va captar a la sala
Apol·lo.
Acabo felicitant a l’amic Joan Gómez
per aquesta esplèndida mostra , plena de
notes de blues, amb la seguretat de que
no serà l’ultima exposició que ens ense-
nyi. El convidem a seguir amb aquestes
complementaries aficions de musica i fo-
tografia i que per molts anys ens alegri
la vista i els sentiments amb les seves
bones fotografies.

ElisendaDomingo
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Tots els socis de l’Agrupació.
Una per cada modalitat i autor.
Lliure.
Reforçades sobre suport rígid de 30 X 40 d’un gruix  d’e 1
i 3 mm. 
Monocroma i color (s’admeten totes les tècniques).
Nom i cognoms de l’autor, així com el tema, darrera el
suport rígid. Els debutans caldrà  que  indiquin que ho són.
Fins el penúltim dijous  de mes.
L’últim dijous  del mes a les 19,30 hores.

Les obres puntuaran de 10 a 3 punts; en cas de que una
fotografia quedi desqualificada se li atorgarà 1 punt.
Un únic premi mensual a l’obra monocroma i color, que
el jurat estimi millor del tema corresponent. Per aconse-
guir el premi del mes ha d’haver-hi com a mínim 6 foto-
grafies. El premi pot quedar desert.
Un primer, un segon i un tercer al final del concurs per als
tres primers classificats, tant en monocrom com en color.
Sense distinció de modalitat s’atorgarà premi al debutant
més ben classificat de totes les convocatòries. Es conside-
rarà debutant qui participi per primera vegada en el con-
curs en qualsevol modalitat.
Per a l’últim classificat en els 8 temes presentats.

BASES CONCURS SOCIAL 
TEMES OBLIGATS 2012-2013

PARTICIPANTS:
OBRES:
FORMAT:
PRESENTACIÓ:

MODALITATS:
PLIQUES:

ADMISSIÓ:
VEREDICTE:

PUNTUACIÓ:

PREMI DEL MES:

PREMIS FINALS:

PREMI DEBUTANT:

PREMI CONSTANCIA:

Amb les obres presentades als Temes Obligats 2012--2013 que              
assoleixin  de 10 a 8 punts, cada mes es farà una exposició a la nostra Agrupació 
( El Racó ).

Totes les obres que no s’ajustin al tema seran desqualificades.

Els autors que rebin 8 o més punts hauran de lliurar l’arxiu digital de la seva foto-
grafia (format JPGE a una resolució de 300 ppp i 2000 pixels la banda més petita )
en un termini maxim de 8 dies después del veredicte mensual, al correu
butlleti@afc.cat o a secretaria.



145

CLASSIFICACIÓ FINAL TEMES OBLIGATS 2011-2012
PREMIS MENSUALS MONOCROMA

OCTUBRE JUAN M. BENAVENTE
NOVEMBRE JUAN M. BENAVENTE
DESEMBRE ANDREU CLAPÉS
GENER ELVIRA CASTELLVÍ
FEBRER JOSEP GABALDÀ
MARÇ JUAN M. BENAVENTE
ABRIL ANDREU CLAPÉS
MAIG ELVIRA CASTELLVÍ

PREMIS MENSUALS COLOR

OCTUBRE MANEL PEIRO    
NOVEMBRE JUAN M. BENAVENTE 
DESEMBRE VICTOR CLOSA
GENER FRANCESCA PORTOLÉS
FEBRER PILAR CASTILLO
MARÇ JUAN M. BENAVENTE
ABRIL PEP BLANES
MAIG JOSEP GABALDÀ

PREMIS FINALS MONOCROMA

PRIMER PREMI JUAN M. BENAVENTE
SEGON PREMI FRANCESCA PORTOLÉS
TERCER PREMI ELVIRA CASTELLVÍ

PREMIS FINALS COLOR

PRIMER PREMI JUAN M. BENAVENTE
SEGÓN PREMI PILAR CASTILLO
TERCER PREMI VICTOR CLOSA

PREMI DEBUTANT : PILAR CASTILLO
PREMI A LA CONSTÀNCIA : PERE GRAUPERA



Setembre 2012: Porxos Imatge d’un espai cobert limitat lateralment per columnes o pilars.
Octubre 2012: Font pública Imatge d’una font no natural (construcció de pedra, de rajola, de
ferro, etc.) que disposi d’una o diverses canals/aixetes per a la dispensió d’aigua destinada al
beure i que sigui d’us públic.
Novembre 2012: Contrallum Fotografia de tema lliure en que es faci servir la tècnica de contra-
llum.
Desembre 2012: Roba estesa Imatge on es vegi de manera destacada roba suspesa d’una corda,
filferro, etc... per tal que s’assequi. Pot estar encara molla o assecada, tan se val.
Gener 2013: Ampolla/es Natura morta que ha de tenir com a element principal una o diverses
ampolles, indiferentment el seu material, però entenent que l’ampolla ha de tenir el coll estret
respecte la resta del cos.
Febrer 2013: Retrat de dona Imatge d’una persona adulta (major d’edat) del gènere femení que
se centri en el rostre de la mateixa.
Març 2013:Cavall/s Imatge d’un o diversos animals viu/s de la familia Equidae, gènere Equus y
espècie Caballus (Equus caballus), incloent cavalls, egües i poltres.
Abril 2013: Esport d’equip Imatge relacionada amb qualsevol esport que es jugui en equip (més
d’una persona en col·laboració).                                    Data límit d’entrega últim dijous de mes

octubre: EL PLAER DE LLEGIR es valora la capacitat de comunicar el plaer que sent la persona
que esta llegint un llibre
novembre: VIATGES imatges captades durant un viatge (preferiblement fora del nostre en  torn)
desembre: CARRERS BUITS carrers o places sense persones o animals
gener: LA TAULA BEN PARADA es valora el bodegó que reflecteix la delicadesa estètica de la
taula o un detall de la mateixa com element d’acollida del amic, amiga o familiar
febrer: ATRACCIONS DE FIRA cavallets, cotxes de xoc, tómboles etc. Tot el que podem trobar
en unparc d’atraccions o en una fira de poble.
març: EL BES DE L’AMOR es valora la capacitat de transmetre aquesta dació d’estimació.
abril: OMBRES URBANES, FANTASIES DE LA MENT es valora la imatge creada per una o mes
ombres que ens obren la ment a l’imaginari
maig: EL SILENCI DEL CLAUSTRE es valora la captació de la bellesa  d’aquest espai que trans-
met també pau i serenor 

TEMES OBLIGATS 2012/2013



Reenquadrem, podem deixar algun tros de l’i-
matge en blanc, però que siguin coses com
ara el cel o una paret.
Amb la “barita magica selecionem“ per parts
el que ens quedi en blanc, anem a “seleccion-
modificar-expandir 10 pixels“ (sempre depèn
de la mida de la imatge), “edición- rellenar-
segun contenido“. Això li farem a tots els tros-
sets que ens quedin en blanc.

I si tot esta ben explicat podrem veure una panoràmica perfecte.
Pere Romero

Tutorial Photoshop Nº 34
Panoràmiques amb Photomerge

Fer una panoràmica amb Photoshop es molt fàcil, es fan automàticament.
Primer tirarem varies fotos del tema que volem fer la panoràmica, evidentment fent
un recorregut per l’escena, és important que ens assegurem que entre una foto i la
següent surti un bon tros de l’anterior. Un cop triem un punt denfoc, posarem el
foco en manual, perquè el automàtic no enfoqui en dada toma, també mesuràrem
la llum d’un punt entremig i no la variarem encara que per alguna de les parts sigui
molt diferent, (si algun dels disparos te un enfoc diferent o un diafragma o velocitat
diferent als altres no ens sortirà la panoràmica),  no és imprescindible el trespeus,
però si es pot millor. 
Un cop tenim les nostres fotos les trac-
tarem amb el Camara Raw, per fer-li el
mateix tractament a totes les fotos tria-
rem “selecionar todo“ ens quedaran
marcades totes les imatges, les tractem i
guardem amb un altre nom.

Per no haver de tractar amb arxius molt grans les podem re-
duir al gust, jo proposo un 50%, depèn del la mida de l’arxiu
original.

Anem a “archivo-automatizar-Photomerge“, ens dema-
narà que li diem quines fotos, deixarem la resta de pa-
ràmetres per defecte, (es pot experimentar), ok i
Photoshop començarà a treballar. En farà
una imatge amb les capes que correspon-
guin, si ens agrada acoplem, ens quedaran
parts sense cobrir, per això es important ser
generosos a la captura, perquè posterior-
ment tindrem de retallar.
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TEMES OBLIGATS DPMPS

Josep Gabaldà 
10 punts 
premi del mes

Francesca Portloles 
9 punts

Andreu Clapés
9 punts

Pilar Moreno 9 punts
Elvira Castellví 8 punts

Pere Graupera
8 puntsDolores Bañon

8 punts

Pilar Castillo 8 punts
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NPOPDPSNBROBELLAT

Elvira Castellví 
9 punts 
premi del mes

Francesca Portlolés
8 punts

Andreu Clapés
8 punts

Juan M. Trujillo
9 punts

Josep Gabaldá 8 punts
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AUDIOVISUAL  “APARADORS”
El proppassat dimarts 5 de juny es va projectar a l’Agrupació l’audiovisual “Aparadors” fruit
de l’entusiasme i la professionalitat d’un grup de sòcies i socis que ens estan obsequiant
periòdicament amb aquesta manera d’exposar el seus treballs, que passo a comentar breu-
ment.

Silvia Ametller: Un excel·lent recull d’imat-
ges de moda i complements fruit d’un treball
molt acurat. Cal destacar la que mostra dues
maniquins de cara trista, amb la mirada
baixa i perduda, vestides amb roba informal
de colors alegres. La duresa de la llum ,
sobre un fons quasi negre realça el contrast
entre l’expressió del rostre i la moda que ex-
hibeixen. 

Dolores Bañón: Una col·lecció de fotogra-
fies molt professional i de molt bona qualitat
com es habitual en aquesta autora. Aconse-
gueix un fort impacte visual amb unes
cames, enfundades en mitges de colors molt
vius, en una composició en diagonal que es
veu reforçada en reflexes al vidre de l’apa-
rador. El conjunt ens recorda les capses de
llapisses de colors dels nens.

Josep Maria Bonjoc: Ofereix una temàtica
molt variada de la qual he triat la imatge
d’un conjunt bigarrat, quasi calidoscòpic, de
petits ornaments, nines i detalls decoratius
amb forts contrastos de llum i color, que ens
avança l’alegria d’una propera festa.

Pilar Castillo: Una col·lecció homogènia,
pensada i treballada, on els aparadors estan
protegits per sòlides reixes i els temes estan
tractats amb plans curts. Potser la  fotografia
que publiquem no és la millor d’aquesta
col·lecció, però m’agrada molt per la seva
ironia. A més a més, formalment, la compo-
sició, la llum i el tractament cromàtic son
impecables. 



151

Elisenda Domingo: Ens proposa una col·lec-
ció molt variada tant en temàtica com en
tècnica. Destaquem la fotografia nocturna a
través d’una finestra, en la qual trobem uns
globus de llum de colors vius però amb ma-
tisos delicats, que emmarquen un interior
càlid i acollidor. 

Maria Durán: Ha escollit la moda femenina
com a motiu del seu treball, que té un nivell
molt respectable. He triat la fotografia de
dos maniquins femenins dels que només
veiem les cames i les sofisticades sabates. La
presa en picat dona una composició amb
doble diagonal, original i molt ben trobada.
La quasi absència de colors aporta sobrietat
i reforça la imatge.

Margarita Fresco: Tracta subjectes molt di-
versos, sovint jugant amb els efectes creatius
dels reflexes. És el cas d’una fotografia in-
quietant, on es veuen els caps de dos mani-
quins, home i dona, amb la mirada perduda
vers la llunyania, que sorgeixen dels núvols
i queden separats per la negror d’una im-
mensa farola.

Carmen G. Portabales: Ens ofereix un treball
principalment centrat amb plans curts o mit-
jos dels subjectes, elaborats amb una apa-
rent senzillesa i  un tècnica excel·lent. Em
quedo amb la imatge d’un nen i dues nenes
que, malgrat la seva proximitat física, ja
viuen en mons diferents ignorant-se mútua-
ment.
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Silvia Gausachs: Entre la diversitat de temes
que tracta, es reitera el de la llenceria erò-
tica. L’aparador mostra l’interior d’una habi-
tació amb tots el estris per maquillar-se on
un maniquí femení adopta una postura un
tant equívoca. Un conjunt d’un vermell cri-
daner contrapesa la imatge.

Teresa Gironés: Els maniquins d’aquesta
col·lecció son torbadors i això combinat
amb un us intensiu dels reflexes porta a unes
imatges que no poden deixar indiferent. Una
dona pàl·lida, d’ulls desproporcionadament
grans, flota sense braços ni cames envoltada
per trossos metàl·lics de cercles. Al fons, el
reflex d’una façana a través d’una boira de
llum blavosa ens atansa a la realitat.

Carmen Legarreta: El tema principal és la
moda femenina, que rep un tractament ima-
ginatiu i variat. Em quedo amb un cub de
llum, envoltat per no rés, on dos maniquins
amb posat segur i autoritari tracten d’atraure
l’atenció de les possibles clientes.

Francesca Portolés: Un original treball, fet
totalment en blanc i negre, és el repte assolit
per aquesta autora. Des de l’interior d’una
botiga veiem, a contrallum, els prestatges de
l’aparador replens de figuretes de col·lecció,
mentre fora, una senyora passa amb cara de
desaprovació.
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Usitu: Ens mostra la moda de luxe mitjan-
çant plans generals, freqüentment amb una
perspectiva acadèmica que reforça la geo-
metria del motiu. Pel contrari, aquesta
imatge etèria d’un vestit, possiblement de
núvia, sobre un fons de dèbils i desdibuixats
reflexes, causa inquietud pel destí de la roba
i de la persona que la portarà. 
A destacar també l’excel·lent sonorització,
amb obres del saxofonista Coleman Hawkins
i del pianista Oscar Peterson, que produei-
xen un espai sonor molt agradable. Gràcies
Usitu per arrodonir aquest audiovisual.
Felicitats a tots els participants per la qualitat
de les seves contribucions i el prec de que
continueu delectant-nos amb aquest tipus
de presentació.

Maite Pujol: Una col·lecció molt variada
que ens ofereix una mirada panoràmica al
món dels aparadors. Tres maniquins de grans
pestanyes, amb els ulls quasi tancats i una
boca de pinyó, adopten un posat sofisticat
mentre un home passa indiferent sense aflui-
xar el pas.

Andreu Roselló: Del blanc i negre al color i
als efectes digitals, l’autor ens mostra la seva
visió del tema. Una ràdio dels anys 50 en-
voltada per les caricatures de músics i actors
de l’època, ens retorna els sons i ritmes d’a-
quells temps inoblidables.

i treballades, amb un fort impacte visual.
Malgrat tot, m’encanta l’oportunitat i espon-
taneïtat de la fotografia d’un colom llaminer,
seduït per les llepolies exposades.

Teresa Tarabal: Presenta unes imatges molt
ben composades, amb una excel·lent paleta
de colors, fruit del seu domini del post-pro-
cessat. A destacar la d’un conjunt de sis
mans alçades, cobertes amb guants que
semblen demanar-nos que ens aturem per
contemplar la imatge.

Jesús Salvador: Ens aporta una interpretació
personal amb imatges sovint molt pensades 

Ricard Morrón
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42 CONCURS LUIS NAVARRO
Nº  AUTOR/A Nº REGISTRO LOCALITAT

1     DOMENEC LOPEZ ALIO 1 2 3F BARCELONA

2     DONATELLO ROMANAZZI 4 5S 6 BARCELONA

3     JOSE LOPEZ GIMENEZ 7 8 9 SAX

4     JORDI FERRE GICQUEL 10F 1 1 12S TOSSA DE MAR

5    MANEL MAYA GALTES 13 14 1 5 BADALONA

6    MIGUEL PLANELLS SAURINA 16 17F 18P BANYOLES

7    ANDREU NOGUERO CAZORLA 19 20 21 SITGES

8    JOAQUIM LORENZ RIBAS 22 23S 24F BARCELONA

9    JESUS SALVADOR TAUSTE 25 26 27F BARCELONA

10  SALVADOR ALEMAN  MACIA 28 29 30 CUNIT

11 ANDREU CLAPES FLAQUE 31 32 33 BARCELONA

12 ANTONI MAÑOSAS BASSA 34F 35S 36S SAN FELIU DE LLOBR.

13 ANTONIO BOLEA ACOSTA 37 38 39 BARCELONA

14 ANTONI ILLA MANCEBO 40S 41F 42PH CALONGE

15 VICTOR CLOSA GOMA 43 BARCELONA

16 ANGEL GIL BAYON 44 45 46 BARCELONA

17 ALBERT PUCHE MARZO 47 48 49 SAN POL DE MAR

18 JAVIER BAHILLO GOMEZ 50 51 52 SANTURTZI

19 JOSEP DAROCAS DOMENECH 53 54 55 BARCELONA

20 JOSE FERNANDEZ SANTOS 56 57 58 BARCELONA

21 HUMBERT0 MISA NUÑEZ 59 60 61 RIBARROJA

22 FRANCESC GISPERT BATLLO 62 63 64 BARCELONA

23 RICARD FORN VILLARROYA 65F 66S 67S ESPARRAGUERA

24 J. M. BENAVENTE SALVADOR 68 69 70 ESPARRAGUERA

25 JOAN C. LIZANCOS GARCIA 71 72 73 ESPARRAGUERA
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26 JUANA NUÑEZ LOZANO 74 75 76 DORIGUILLA

27 JAUME JORBA AULES 77 78 79 VALLIRANA

28 CARLOS FRIAS PEREZ 80 81 82 BARCELONA

29 TERESA GIRONES VILLANUA 83 84 85 BARCELONA

30 EMILI COMBALIA MOLL 86S 87S 88 CORNELLA

31 MIQUEL  PEIRO CRESPI 89 90 91 HOSPITALET

32 JAVIER SAN JOSECOLORADO 92S 93 94 BADALONA

33 JORGE LLORCA MARTINEZ 95F 96 97S BARCELONA

34 FRANCESCA PORTOLES BRASO  98 99S 100 BARCELONA

35 JOSEP M. BONJOCH TRILLA 101 102 103 ESPLUGAS

36 JULIO GONZALEZ MARTINEZ 104 105 106S CORNELLA

37 JOSEP PONSA VILATERSANA 107 108 109P SANTA PERPETUA

38 JORDAN ABANTO 110

39 ORIOL GASCON CABESTANY 111 112 113 BARCELONA

40 JUAN M. GAGO GRAU 114 115S 116S MONCADA

41 JOAN MIMO BAYO 117S 118 119 RIPOLLET

42 ROBERTO ANDRES CANTARERO 120 121S MANRESA

43 JULIAN NEGREDO SANCHEZ 122 123 124 PUERTO SAGUNTO

44 M.GRACIA DE LA HOZ ROCH 125 126F 127P REUS

45 JOSE BEUT DUATO 128 129 VALENCIA

46 MANUEL DELGADO LUQUE 130F 131 132 VILANOVA

47 LUIS M. BARRIO SAENZ 133S 134 135 LOGROÑO

48 ANDREU MIQUEL BISBAL 136 137 138 LA POBLA DE CLARAMUNT

49 ANGEL VILA SERRA 139 140 141 SAN FELIU DE GUIXOLS

50 SALVADOR LINARES FERNANDEZ 142S 143 144 VALENCIA

51 RAUL VILLALBA 145F 146S 147S BUENOS AIRES

PH:Premi d’Honor P:Premi F:Finalista S:Seleccionada
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FOTOGRAFIES GUANYADORES DEL 
42è CONCURS FOTOGRAFIC LUIS NAVARRO

Premi d’Honor
Antonio Illa Mancebo

Primer Premi
Josep Ponsa Vilatersana

Segón Premi  Maria Gracia de la Hoz

Tercer Premi Migel Planells Sauria
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Alguns del guanyadors
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JULIOLNOTES
NECROLOGICA:

NOUS SOCIS:

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN :

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRFIA : 

AUDIOVISUAL TEMA “HOMES”

NATALICI:

Volem donar el nostre més sincer condol al nostre consoci i amic Valeriano
Trueba Pedraza pel traspàs del seu germà Ramón, ocorregut el passat dia 12 de
juny. Ànims amic i passat a veure’ns aviat.

Daniel Alberto Rojas / Robert Molins Camps

El nostre consoci i amic Jesús Salvador va exposar la seva obra “Instantes” del 7 al
29 de juny del 2012 a la seu de Audaces Art de Bucarest. Felicitem l’amic Salva-
dor i esperem veure la seva obra properament a casa nostra.
La nostra consòcia i amiga Margarita Fresco, va participar amb un audiovisual
sobre Cuba a la presentació del llibre “Paisatges humans “ de l’escriptora catalana
Conxita Tarruell el passat dia 4 de juny a la Sala Àmbit Cultural del Corte Inglés
de Barcelona. Felicitats per aquest important event.

CONCURS FOTOGRÀFIC “LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, organitzat per Agru-
pació Fotogràfica d’Esparreguera.
Segon Premi : Albert Puche.
II CONCURS FIRA DE SANT PONS DEL CARRER HOSPITAL
1er Premi: Emili Combalia
2on Premi: Pere Romero
3er Premi: Andreu Clapés
XXXIII CONCURS DE FOTOGRAFIA, organitzat per CquiE Foto de Puig-reig.
Segon Premi tema: Muntanya: Miquel Peiró.

Primera Reunió dia 7 de setembre, divendres, a les 19.00 hores
Participants : Pilar del Castillo, Maria Duran, Carme Legarreta, Dolores Bañón,
Margarita Fresco, Teresa Gironés, Teresa Pujol, Eduard Couchez, Sílvia Gausachs,
Elvira Castellví, Anna Mª Barnés, Andreu Roselló, Sílvia Ametller, Carmen G. Por-
tabales, Josep Mª Bonjoch, Jesús Salvador, Hortènsia Gonzalez.
Coordinadora: Elisenda Domingo / Muntador i musica: Joaquim Lorenz
El grup ja està complert, portarem 15 fotografies per triar-ne 10, si poden ser totes
horitzontals anirà millor per facilitar la tasca del muntador. 
Treballeu aquestes vacances i segur que en sortirà un bon audiovisual.

Elisenda Domingo

El passat dia 26 de maig va néixer en Bruno Trueba i Perez, net del nostre consoci
i amic Valeriano Trueba, ja tenim un nou soci infantil que ens omple de goig. Feli-
citats als pares i avis i esperem al Bruno a la nostra Festa Infantil de Nadal.

,
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ACTES JULIOL

AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES PER AL MES DE SETEMBRE:

Dia 4, dimarts, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica titulada “Paisatge i Món Rural”
de l’autor Andreu Roselló.
Dia 5, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició col·lectiva titulada “173 anys de fotografia a l’estat es-
panyol”
Dia 7, divendres, a les 19.00 hores
Primera reunió per preparar l’audiovisual tema :”Homes”.
Dia 13, dijous, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 17, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autora Sílvia Ametller, ti-
tulada “Lisboa i un pessic d’Oporto”..
Dia 18, dimarts, a les 19.30 hores
Projecció de l’audiovisual titulat “Quan la pedra esdevé esperit” de l’autor Joan
Martí i del curtmetrage “La Carta” de l’autor Ferran Agüir
Dia 25, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 29, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.

Dia 3, dimarts, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada “Catarg” del autors E.Tucci, R. Vi-
llalva, R.Moreno i F. Garrido.
Dia 4, dimecres, a les 19.30 hores
Projecció i lliurament de premis del Concurs Social d’Arxius Digitals 2012.
Dia 11, dimecres, a les 19.30 hores
Projecció de l’audiovisual titulat “Excursió a Cardona” de l’autor Joaquim Lorenz
Dia 18, divendres, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Gregorio Vargas
Dia 31, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes




