NOTES D’INTERÈS
BUSTIA DE SUGGERIMENTS
Amb l’objectiu de establir un canal, ordenat i discret, per que els socis puguin comunicar les seves idees al Consell Directiu, sobre les activitats que es fan o es podrien fer a la A.F.C., es posa a disposició de tots els socis una bústia de suggeriments,
on tothom pot aportar les seves inquietuds, de forma anònima, si es vol.
La bústia esta situada de forma discreta davant de la porta de la sala de juntes.

NOU MONITOR
Tenim un nou monitor, que em
posat a la sala d’exposicions, es de
70”, l’anterior era de 55”. Esperem
que seguim traient-li profit amb els
nous audiovisuals i las projeccions
de curtmetratges que farem en el
futur. L’altre esta a l’aula digital ja
que el projector no anava molt fi i
fa dos anys que li donàvem voltes
a comprar un de nou.

CINEMA
Fa temps varem comentar obrir l’Agrupació al món del cinema, donada la relació
entre la fotografia i el cine.
Donat que tenim algun soci relacionat amb aquest món, volem comunicar la intenció
de crear una secció cinematogràfica. De fet ja em començat, aprofitant la projecció
d’un audiovisual el proper dia 18 de setembre, del nostre company Joan Marti, per
fer un d’un curtmetratge d’un altre company Ferran Agüir.
Esperem que la iniciativa compti am adeptes, ja que de la fotografia al cinema la
línea es molt estreta.

DIPLOMA
A la tercera Lliga Catalana de fotografia
organitzada per la Federació Catalana de
Fotografia, la nostra Agrupació va obtenir
un setè lloc dins la classificació general,
entre les entitats participants. Això es
fruit del mèrits obtinguts pels nostres
socis. Esperem que pel proper any puguem arribar a una millor posició.
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Fotografia portada:
Raul Villalba
El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant els actes socials que promou, així com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.
Els articles que s'hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els
mateixos autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà
efectuar-se amb llur exprés consentiment.
El Butlletí es el portavoz de la Junta Directiva en cuanto a los actos sociales que
promueve, así como de las noticias, informes y avisos para el conocimiento de los
socios.
Los artículos que incluyen son opiniones particulares y de las cuales se responsabilizan los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos sólo
podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus autores.
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EDITORIAL
ns tornem a retrobar desprès de les
vacances, jo escric aquesta editorial
quan encara no les he començat, però si
no fos així, no tindríem el Butlletí al setembre.
Espero que la majoria de coses que dono
per fetes, en arribar setembre siguin una
realitat i no em conformo en això, sinó
que espero que siguin a gust de la majoria. Trobareu un nou monitor a la sala
Bruno Argemí i l’antic a l’aula digital.
L’aire condicionat és més difícil, però no
serà perquè no ens em bellugat per
aconseguir-ho (si el podem tenir), encara
que sigui per pocs dies de calor, quedarà
per els propers anys. També hauríem de
tenir posada la llum al rètol del balco i
una nova proposta de comunicació entre
els socis i la junta directiva, una bústia
de suggeriments. Totes aquestes coses no
són promeses, són realitats que haurien
d’estar fetes abans de finals de juliol.
El fet de posar l’esmentada bústia, ens
compromet a escoltar les vostres opinions, conscients de que alguna vegada
seran critiques, però de les critiques surten les bones idees i sobre aquesta base
també es pot construir. Sabem que quan
tot esta be ningú es queixa, de tant en
tan quan algú em diu que alguna cosa li
agrada, em dona ànims per continuar en
la tasca.
Torno a insistir en que l’Agrupació es de
tots el seus socis i ens hauríem de sentir
com si fos la nostra segona casa, amb els
drets i obligacions que això comporta,
se que no es fàcil ja que a totes les cases
hi ha divergències, però sempre trobem
la manera de salvar-les.
Una de les propostes que ve de fa temps,
es la d’obrir la nostra Agrupació al món

E
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del cinema, tenim algun soci aficionat i
no deuríem perdre l’oportunitat d’ampliar els nostres horitzons artístics.
Ara faré alguna declaració d’intencions,
en la confiança de que alguna es faci realitat. Primer voldríem recuperar el concurs d’articles literaris, personalment
m’agradaria organitzar un concurs nacional o internacional per Internet, voldria instaurar el curs de fotografia i
Photoshop d’iniciació i el de Photoshop
segon nivell, com una obligació per part
de la junta, de manera que quedes un
compromís per sempre. Els tallers que
donem nosaltres, no sempre tenen el nivell més apropiat per alguns socis, donat
que tenim que recórrer a mestres externs
i aquets acostumen a cobrar, estaria be
que puguem comptar amb l’opinió i el
consell d’alguns dels socis més qualificats perquè ens proposin les persones
adients.

Pere Romero

Propers cursos i tallers

FORMACIÓ

Per el proper dimarts dia 18 de Setembre, tenim programada una classe exclusiva
de processat amb Càmera Raw. En principi es donarà a l’aula digital, per tal de que
els alumnes puguin practicar.
El dimarts dia 25 es farà una classe per aclarir dubtes, tan siguin de Photoshop, com
d’informàtica o qualsevol altre problema que pugueu tenir.
L’horari serà de 19,00 a 21,00. Cal apuntar-se a secretaria. Tutor Pere Romero

Cursos
Curs bàsic de fotografia, inici 2 d’octubre de 19.00 a 21,00 (Tots els dimarts) fins al
4 de desembre. Tutor Manel Mataró
Curs bàsic de Photoshop inici dijous dia 4 d’octubre de 19,00 a 21,00 (tots els dijous) fins al 29 de novembre. Tutor Josep Gabalda
Curs segon nivell de Photoshop inici dimarts 2 d’octubre de 19,00 a 21,00 (tots el
dimarts) fins al 4 de desembre. Tutor Pere Romero

Inscripcions a secretaria

NOTES
VOCALIA DE BIBLIOTECA
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ens ha
fet arribar el catàleg de l’exposició que
fins el 26 de Gener de 2013, exhibeixen
a la seva seu.
Es tracta de l’exposició “RAVAL” de la
fotògrafa Consuelo Bautista.
El catàleg a més de les fotografies de
l’autora, amb un RAVAL actual, afegeix
al final, una sèrie de fotografies antigues,
que ens permet gaudir de com era aquesta
zona de Barcelona.
NATALICI

El passat dia 20 de Juliol va néixer en Nil, net
de la nostra consòcia Sílvia Gausachs Vila .
Felicitats als pares i avis, i esperen a en Nil
per la festa infantil de Nadal
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EXPOSICIÓ

SALA BRUNO ARGEMÍ
42è TROFEU LUIS NAVARRO

Aquest passat mes de juny va estar penjada a la sala gran de la nostra agrupació
l’exposició de les obres seleccionades al
42è Concurs Fotogràfic Trofeu Luis Navarro.

El Premi d’Honor se’l va endur una fotografia de l’Antoni Illa. En ella es pot
contemplar el contingut d’un test al que
se li ha tret el seu embolcament de terrisa, tot mostrant-nos un embolic de
terra i arrels des d’on surt una planta, tot
el conjunt descansant en una mà. Les
arrels de la planta tenen el seu origen en
una incisió feta a la part mitjana de l’avantbraç i semblen la continuació, fora
de la pell, d’unes fibres nervioses que
volen comunicar una sensació d’energia
a la imatge. Una fotografia de gran impacte.
El Primer Premi el va obtenir en Josep
Ponsa Vilatersana, un fotògraf prou conegut a casa nostra, que ja ha obtingut
premis en edicions anteriors d’aquest
concurs. La seva obra “El ventall i la
rosa” ens mostra una model nua de mig
cos en amunt amb un ventall a les mans
i asseguda en un llit a sobre del qual hi
descanasa una rosa.
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La mirada de la model es dirigeix cap a
la rosa. Una fotografia de gran equilibri.
El Segon Premi fou per na Maria Gràcia
de la Hoz, fotògrafa també prou coneguda a casa nostra, que amb la seva obra
“Flor” ens presenta una natura morta on
s’hi veu un gerro amb una flor que es
mira en un mirall on s’ha perdut tot rastre
del contingut del gerro. La imatge ens
transmet una sensació de buit que podríem dir existencial.

Finalment, el Tercer Premi va anar a
parar a l’obra de’n Miquel Planells “Holocaust” on es pot veure una ciutat d’edificis fantasmals coberta pel fum o la
boira d’on semblen voler escapar dos
personatges situats a la part inferior dreta
de la imatge, que fugen compungits d’un
escenari tenebrós.

L’obra “Letras” del nostre company Jorge
Llorca és una imatge molt atrevida d’un
model treballat amb una textura de lletres que li proporciona una gran origina
litat i un gran impacte visual.

Ara m’agradaria fer esment d’unes obres
no premiades però que, en la meva opinió, pel fet d’encaixar perfectament amb
la filosofia de creativitat d’aquest concurs i per la seva qualitat artística són
dignes de menció.

També del mateix autor és l’obra “Nacimiento de la primavera” on ens mostra
un petit jardi de flors que sorgeix a l’interior d’una bombeta eléctrica, amb una
excel.lent composició. Tanmateix és de
gran atreviment la imatge del també
company nostre Joaquim Lorenz on s’hi
port veure el perfil d’un home invisible
tot fent un trago de vi amb un fons de
paisatge suau i un cel ennuvolat.
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A continuació voldria fer una reflexió
sobre aquest tradicional concurs que organitza la nostra Agrupació. Es tracta tan
sols de la meva opinió amb la qual s’hi
pot estar d’acord o no i continuar essent
tan amics.
Pel que sé, aquest concurs es va establir
ara fa molts anys (aquesta n’és la 42ena
edició) amb la finalitat de destacar actituds creadores de contingut, forma i técnica, tal com consta a les seves bases.
Fins fa uns anys hi havia una clara diferència entre la fotografia tradicional i la
fotografia diguem-ne amb actituds creadores de contingut, forma i técnica, el
que podriem anomenar, si em permeteu,
“fotografia creativa”, una definició que
es pot prestar a confusió però que cada
vegada està més acceptada entre els fotògrafs. Eren els anys ón les fotografíes
que es presentaven en aquest concurs es
pintaven, es perforaven, s’hi afegien elements no fotogràfics, etc…, tot això amb
la finalitat de diferenciar-les de les fotografíes tradicionals que si bé podien ser
creatives en el seu contingut potser no
ho eren tan pel que feia a la seva forma
i la seva técnica. A vegades s’exaggeraven expressament formes i detalls amb
components no fotogràfics per tal de
compensar les limitacions tècniques que
hi havia en aquell moment. El cas és que
en un concurs de temática lliure era estrany veure-hi fotografies amb aquesta
etiqueta de “creativitat” i, al mateix
temps, en el Trofeu Luis Navarro no s’hi
solien presentar fotografíes de les, diguem-me, tradicionals.
Amb l’esdeviment del retoc digital això
ha canviat. La majoria dels fotògrafs hem
adquirit habilitats en el retoc digital de
les imatges i cada vegada és més freqüent que als concursos de temática
lliure s’hi presentin fotografies fortament
retocades “amb actitud creativa en el seu
contingut, la seva forma i la seva tècnica”.
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Tanmateix, en els darrers anys al Trofeu
Luis Navarro s’hi presenta tot tipus de fotografies retocades, en molts casos indiferenciables de les que es presenten en
els altres concursos. Això fa que l’objectiu d’aquest trofeu vagi quedant difuminat.
Per altra banda, en el nostre concurs alguns autors presenten obres amb un gran
component d’originalitat però d’una
qualitat fotográfica discutible. No hem
d’oblidar que, apart de l’originalitat que
es cerca, les imatges han de ser de qualitat pel que fa a la seva composició, estètica, técnica, etc… Amb l’originalitat
no n’hi ha prou. Han de tenir també
qualitat artística. A més a més, avui en
dia no cal afegir components no fotogràfics per obtindre imatges creatives d’alta
qualitat.
En alguns concursos internacionals hi ha
un apartat que s’anomena “fotografia
creativa” reservat per aquest tipus d’imatge. Tot i les seves limitacions, crec
que el terme “fotografia creativa” ha
quallat entre els fotògrafs per definir el
que abans era “actitud creativa en contingut, forma i tècnica”. Per tant, proposo que a les properes edicions
d’aquest concurs s’utilitzi aquest terme
a les bases, fins i tot amb la possibilitat
de modificar el seu nom que podria ser
“Concurs de Fotografia Creativa Trofeu
Luis Navarro”, fent-hi constar també
que les imatges s’han de presentar en
paper fotogràfic sense altres elements
aliens. Opino que això pot facilitar les
tasques dels autors i dels jurats a l’hora
de presentar i jutjar les obres destinades
a participar en aquest concurs.
Frederic Sagués

TUTORIAL
PHOTOSHOP
Nº
35
ENFOCAR AMB PASO ALTO MILLORAT
Primer obrim la imatge Dupliquem la capa/ filtro - otro Paso alto (radi 5 pixels, depèn
de la mida de la foto).
La imatge s’omplirà de gris. Anem a imagen / ajustes /desaturar.
Tornem a imagen /ajustes Niveles- automáticos
Anem a Filtro / ruido/ reducir ruido. Valors: Intensidad: 10, Conservar detalles:0, reducir ruido de color: 100 i enfocar detalles: 0.
Canviar el modo de fusió de la capa a Superponer.

La imatge estara més enfocada, però veurem uns halos. Per solucionar el problema,
obrim la finestra canales, veiem quatre capes una de RGB i les corresponents a cada
canal. Amb el Ctrol. apretat, cliquem sobre la miniatura RGB. Es crearà una selecció
de lluminositat, tornem a la finestra de les capes i amb la selecció creem una màscara de capa, la activem i anem a imagen/Ajustes / invertir.
La imatge estarà enfocada, sense els halos ni soroll.

Abans

Després
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EXPOSICIÓ

SALA BRUNO ARGEMÍ
CATARG dels autors:
Flo Tucci, Raul Villalba, Frederic Garrido i Raimon Moreno

Com vaig dir el dia de la inauguració,
crec que aquesta és una de les millors
exposicions que em tingut a la nostre
Agrupació. No solsament per el component artístic, a més es complementa
amb una acurada presentació, que en
qualitat de impressió, mida i tractament de les imatges, li dona a tot el
conjunt una força molt impactant.

La Flo, no ens decep i deixa volar la
seva imaginació creativa. En un taller
ens va comentar que quan algú li diu
que aquest no es el món real, la seva
resposta és que AQUEST ÉS EL SEU
MÓN, veient les seves fotos queda
clar que poden existir altres maneres
de veure el que ens envolta.
En Raimon, ens transporta a un altre
forma de tractar les imatges, sap aprofitar el joc de llums i ombres, fins arribar a dur la nostra mirada al motiu
en el que pretén que ens fixem, aconseguint que el nostre cervell es quedi
amb el que vol mostrar-nos.
D’en Raul no goso opinar, fotografia,
pintura, disseny gràfic, surrealisme?.
No se com dir-li, però del que estic

Flo Tucci
No vull comentar les fotos, ja que
crec que es millor deixar l’espai per
mostrar el màxim d’imatges possibles;
però no podem resistir la temptació
de opinar sobre els treballs presentats.
En Frederic, ens mostra un treball amb
una línea molt marcada fent del conjunt de les obres presentades una molt
bona unitat temàtica, la imaginació i
les hores passades en aquest projecte
queden demostrat en el resultat.
170

Raul Villalba

Raimon Moreno

Frederic Garrido
segur i ningú pot negar, ÉS ART. No
solsament sap mostrar-nos unes imatges amb una gran força, sinó que sempre ens obliga a pensar, sigui com
sigui mai ens quedem indiferents. En
Raul te una cosa que es molt difícil
ensenyar, LA CREATIVITAT. Segur que
te molts detractors, però com tot bon
artista sempre crea polèmica.

El dia de la inauguració ens vàren comentar que era la primera vegada que
podíem contemplar la totalitat de les
obres; crec que per la nostre Entitat es
un orgull poder ser els primers en
tenir la possibilitat de mostrar la totalitat del treball d’aquets artistes.
Deixo al aire la pregunta: Quan podrem tornar a reunir un conjunt d’obres
com aquestes?.

Pere Romero
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NOU ESPAI

CARTELLS DE L’AUTOR DOMÈNEC LÓPEZ ALIÓ

El passat dia 29 de juny es va inaugurar
al nostre Nou Espai una magnífica exposició de Cartells del nostre consoci i amic
Domènec Lopez Alió, un fotògraf de gran
prestigi amb infinitat de premis a tot l’Estat Espanyol i també a l’estranger, té el
títol d’Artista Excel·lència de la Federació
Catalana de Fotografia i és autor de moltes altres exposicions fotogràfiques.
Aquesta vegada el tema i el format era
molt innovador al tractar-se dels Cartells
originals que l’amic Domènec ha anat
fent en el transcurs de la seva vida fotogràfica. Molts són encàrrecs de partits politics, Ajuntaments, Cases Comercials,
etc, d’altres són premis fotogràfics on el
guanyador rebia l’encàrrec de fer calendaris o cartells anunciant festes o altres
concursos. Tots són molt interessants i
tenen alguna cosa per comentar però per
manca d’espai comentaré les que sortiran
al Butlletí junt amb aquesta ressenya.

Es preciós el que anuncia les processons
de Setmana Santa a Berga de l’any 1977.
Veiem damunt d’uns fons negre els confrares participants amb la seva cucurulla
de color blau, també duen gravat, un cor
amb una creu. Està perfectament composta i és molt impactant el joc dels dos
colors.
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De caire polític, destacar tota la col·lecció que fa fer per l’Entesa Democràtica de
Berga i per publicar he triat un on veiem
una jove treballant en un despatx. La fotografia és en blanc i negre i vol tenir un
caire antic. Els altres cartells del mateix
partit representen obrers de fàbriques i
botiguers, però el de la dona és el que
més m’agrada.

A tot color i molt festiu es el del Carnaval
de Solsona del 2005 on veiem una mena
d’arlequí muntat en un cavall de cartró.
L’animal molt seriós i el genet mostra una
gran rialla. A l’altra part del cartell hi
veiem un individu amb corona i amb el
nas llarg i vermell , la disbauxa del rei
carnestoltes ens convida a riure’ns de tot
i de tothom.

Molt ben premiada en el XXIV Concurs
de Fotografia de la Festa del Pi de Centelles de l’any 2003, representa un grup de
trabucaires disparant les seves sonores
armes enmig d’un paisatge ple de boira.
Entre la boira i el fum destaquen els protagonistes vestits d’època i amb grans barretines.

I acabo amb una fotografia virada en
sèpia d’un carrer amb escales del barri
antic de Tarragona, neva i la gent porta
paraigües i va molt encongida pel fred. Va
tenir el seu merescut premi del Casal Tarragoní l’any 1993.
Afegir que el dia de l’inauguració la nostra entitat estava plena de públic per
acompanyar l’estimat amic Domènec en
aquesta seva nova exposició, que va tenir
un èxit rotund.
Sols em queda desitjar-li que segueixi
guanyant premis i mostrant-nos les seves
obres, l’enhorabona amic Domènec , encara que siguis un soci veterà, sempre ens
sorprens amb alguna novetat i aixó ens fa
gaudir encara més dels teus treballs.
Elisenda Domingo

Una gran rotllana de gent contemplant el
ball d’una geganta, molt acolorida i enfocada d’una perspectiva a contrapicat que
també va merèixer el premi de l’any 2004
de l’Agrupació de Colles Geganteres de
Catalunya.
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NOU ESPAI

EXPOSICIO COL.LECTIVA 3D

Al Nou Espai de la nostra Agrupació s’ha presentat una original exposició de fotografies tridimensionals, invent molt antic que va ésser patentat al 1891 per en Louis
Ducois i que consisteix en l’obtenció de dues imatges iguals, separades per uns cinc
centímetres i amb una superposició de colors vermell i blau. Observades amb unes
ulleres de color vermell i cian s’aconsegueix que cada ull vegi una sola imatge que
al fusionar-se en el cervell dona la impressió tridimensional prou efectiva per més
que no perfecta, degut a l’alteració dels colors reals produït pel filtratge de les ulleres. Aquest sistema, naturalment, estava pensat per visionar fotografies en blanc i
negre, per més que en l’actualitat es pot fer utilitzant una sola càmera i un programa
d’ordinador, sempre i només amb objectes completament estàtics.
Conscients d’aquestes limitacions, els participants de l’exposició han aconseguit
uns resultats magnífics d’un aspecte tridimensional espectacular.
Comentaré ara algunes d’aquestes imatges:

Na Elisenda Domingo ha triat l’interior
de l’esglèsia de Santa Maria del Mar per
aconseguir destacar en un contrapicat
l’efecte de les columnes sobresortint
clarament del fons, tot destacant la majestuositat del conjunt arquitectònic
sobre el fons de les finestres i creant un
volum d’espai grandios que, mercés a
l’efecte tridimensional, va més enllà de
la imatge emmarcada.
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En Eduard Couchez ha optat per fer una
fotografia d’una escultura en la que es
veu un carro arrossegat per dos cavalls i
una dona dreta al damunt amb actitud
de triomf. Els seus braços enlairats sobresurten visiblement davant del cel, mentre
la vegetació que envolta el conjunt arquitectònic aconsegueix el distanciament dels plans de la imatge.

Es impressionant l’efecte de profunditat
aconseguit per en Jordi Camprubí: en un
ampli pati emmarcat per un arc, una escala a l’esquerra porta a un pis superior.
A baix, un altre arc més petit ens permet
veure al fons una porta tancada.

En Usitu ha fet un bodegó amb unes flors
en primer terme que talment sembla
poder agafar-les amb la ma. El gerro que
serveix de base té una corporeitat total,
destacant en el fons un moble amb uns
atuells a sobre d’un cobretaula.
En Manel Saiz ha fet una fotografia d’una
sensillesa captivadora i tridimensionalitat sorprenent: en una vella paret de
fons, sobresurt un fanal tan antic com
l’ambient que l’envolta. En aquesta senzilla composició es demostra tot el que
es pot aconseguir en ben pocs elements
quan n’hi ha un que sobresurt entre tots:
el talent del fotògraf.
Aquesta exposició és una mostra
excel.lent dels molts temes que es poden

trobar per aconseguir un efecte tridimensional, cosa absolutament demostrada per tots els participants, als quals
felicito entusiàsticament tot esperant de
poder endinsar-me en l’efecte sorprenent de les tres dimensions plasmat en
les seves creacions futures.

Joan Martí
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D’ARXIUS DIGITALS 2012

El passat dia 22 de juny va tenir lloc a la nostra seu social el veredicte del Concurs
d’Arxius Digitals corresponent a l’any 2012. Els participants van ser 17 autors, més
o menys com l’any passat ,destacar que enguany, la qualitat de les obres va ser molt
elevada. Visionant les imatges, crec que molts dels participants mereixien un premi
però les Bases del concurs únicament concedeixen tres guardons.
Els encarregats de decidir el veredicte
van ser els nostres companys Jordi Camprubí, Jose A. Andrés i Miquel Peiró, després de visionar varies vegades totes les
imatges van atorgar el Premi d’Honor a
la millor col·lecció de tres obres a Jordi
Llorca, un premi molt encertat, l’amic
Llorca és un Mestre del photoshop, quan
dona algun taller o alguna masterclass,
fa un ple absolut.

La seva col·lecció és titula Circ i són
unes sensacionals imatges que va captar
en una actuació del Circ Italià a Barcelona. Totes amb fons obscurs que fan ressaltar encara més els personatges de circ.
En una veiem un pallasso que representa
que és una marioneta del conte d’en Pinotxo, va molt ben caracteritzat i els vermells i els taronges donen una atmosfera
de fantasia , en un altra imatge veiem
dos acròbates executant una prova de
força i resistència , van amb el tors descobert i apreciem els seus músculs. És
una imatge molt plàstica amb els dos
homes agafats d’una sola ma, un dret i
l’altre sospès a l’aire , els dos estiren el
braç dret perquè veiem que tota la força
està en l’extremitat oposada. És una obra
d’art que em recorda uns àngels caiguts
pintats per William Blake, aquell pintor
metafísic del segle XVII. En la ultima
imatge veiem una nena vestida d’època
que dona corda a un personatge vestit de
176

soldat, com en el conte del soldadet de
plom, aquí els tons són encara més vius,
el vestit groc de la nena i l’uniforme
negre i vermell de l’actor que fa d’autòmat. Felicitar a l’amic Llorca per la seva
sensibilitat al tractar el món del circ de
manera molt etèria i màgica.

Els altres dos primers premis van tenir la
particularitat de ser imatges horitzontals
on els tons blaus destaquen moltíssim.
La imatge de l’autor Joaquim Lorenz titulada Delta ens mostra un paisatge marí
amb un cel i un mar blavíssims trencats
per núvols decoratius que fan destacar
l’horitzó, a la part esquerra de la fotografia veiem una llarguíssima passarel·la de
fusta amb un minúscul personatge a la
mateixa punta de la passarel·la com si
volgués confondre’s amb els blaus del
tranquil Mediterrani.

d’uns tons multicolors, on domina el
blau, i a la dreta d’aquesta imaginaria
cortina de pluja , un personatge que recorda un dandi anglés, amb vestit elegant, que porta un diari sota el braç i es
protegeix d’aquesta fantasiosa pluja amb
un paraigües també blau. Tots els temes
són molt adients per oblidar-nos de la
crisi que continua cada vegada més severa i sembla que encara durarà.
Felicitar als guanyadors per el seu bon
treball, als membres del jurat que van
triar aquestes fantasies i als altres participants que no anomeno per no deixarme algú, però que també van fer molts
de mèrits perquè aquests concurs sigui
juntament amb el concurs de Fi d’Any
un trampolí per accedir al Consell Tècnic. Aneu preparant les fotografies per
final d’any i que hi hagi tanta qualitat
com la d’aquesta edició dels arxius digitals.

Elisenda Domingo

L’altre autor Vicenç Lefebre ens va sorprendre amb una magnifica fantasia horitzontal.. Veiem unes línies verticals
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FOTOS D’ESTUDI

A la nostra Agrupació s’ha celebrat el
concurs de fotografies fetes a les sessions
d’estudi i han estat exposades al lloc que
anomenem “el racó”. Ara comentaré les
tres guanyadores d’aquesta ocasió, a
més d’un altra que, malgrat no haver
guanyat cap premi, a mí és la que m’ha
agradat més.

El primer premi ha estat obtingut per en
Juan M. Benavente amb un molt bon retrat en color d’una model captada frontalment. Es cobréix la model amb només
una mena de mantell fosc i la seva llarga
cabellera inclinada al costat esquerre del
cos, és una invitació a jugar amb els cabells de manera suggerent, i la seva mirada insinuant, i un xic provocativa,
afegeix un encant més als molts que la
imatge deixa endevinar. El fons –uns núvols que omplen l’espai- fan tot l’efecte
que la figura femenina és una aparició
real entre l’albada d’un somni.
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Emili Combalia ha aconseguit el
segon premi amb una excel.lent fotografia en blanc i negre (Ah, l’encant insuperable del blanc i negre…
) d’un encant molt efectiu. Es el retrat d’una model de pell nacarada i
ulls de bellesa cautivadora. Els seus
cabells rossos són la corona d’or que
embolcalla tots els seus encants insuperables. A mi em recorda a Jean
Harlow, actriu del cinema norteamericà dels anys 30. La seva excepcional bellesa emmarcada per uns
cabells rossos la van convertir en un
mite de la época daurada de Hollywood.
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El tercer premi ha estat per en Pere
Romero que ha captat la imatge
d’una model habillada amb un barret
que subjecta amb una mà i una brusa
florejada entreoberta que permet
veure el seu llarg collar de perles a
més dels suggerents encants naturals.
L’expressió de la model sembla reflectir una gran sorpresa, potser motivada per el catastròfic estat de
l’economia.
Tot i no haver estat premiada, la fotografia d’en Joaquim Lorenz és la que
més m’agrada. Ha captat de ben
aprop la imatge d’una noia de bellesa
angelical. Els llargs cabells rossos
configuren un marc insuperable per
als seus encants encisadors.
Agru paci ó Fo t og r àf i ca de C at alunya

El somriure dolç dels seus llavis són
l’esclat de la millor rosa de primavera
i els seus ulls d’esguard lluminós i pur
esdevindrien el motiu d’inspiració sublim per al més exigent dels poetes.
El color pastel d’aquesta imatge acentúa el seu ambient oníric tot recordant-me la técnica del gran David
Hamilton.
Vull felicitar ben cordialment a tots
els participants a les sessions d’estudi
atés que captar la bellesa femenina és
una de les millors opcions que pot
oferir la fotografia.

Joan Martí
179

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
56è. CONCURS DE FOTOGRAFIA ARTISTICA I DE MUNTANYA(MEMORIAL
ANTONIO MONRÓS VALLS) organitzat per Club Muntanyenc l’Hospitalet.
Tercer Premi Lliure Color : Domènec López Alió
Primer Premi Lliure B/N: Domènec López Alió
Segon Premi Lliure B/N: Jaume Jorba Aules
Tema Hospitalet Segon Premi : Miquel Peiró Crespi
Tema Hospitalet Tercer Premi : Domènec López Alió
Tema Muntanya Primer Premi : Miquel Peiró Crespi
II CONCURS DE FOTOGRAFIA 2012, organitzat per Associació Fotogràfica de
Cunit
Tema Cunit Primer Premi : Salvador Aleman
Tema Cunit Segon Premi : Emili Combalia

PRIMER SALON PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONAL “LE CATALAN”, organitzat per Perpignan Photo-Culture en Catalogne.
Pere Romero Premi Ruban FIAP i 3 acceptacions
Jordi LLorca
5 acceptacions
Frederic Sagués
4 acceptacions

CONCURS EUROPA 2012, organitzat per Associació Fotogràfica Reus Ploms.
José A. Andrés
8 acceptacions
Frederic Sagués
8 acceptacions
Jordi Llorca
7 acceptacions
Pere Romero
5 acceptacions
3rd SPANISH ANDORRAN IBEROAMERICAN DIGITAL CIRCUIT 2012
Frederic Sagués Una menció d’Honor FIAP i 7 acceptacions
Pere Romero
19 acceptacions
Jordi Llorca
18 acceptacions
Miquel Peiro
12 acceptacions
6th Croatian Internationa Digital Photo Salon Osijek 2012:
Frederic Sagués 1 Medalla de Plata de la Royal Photographic Society
1 Acceptació.
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ARTICLE

LA FOTOGRAFIA, UN MÓN DE SUBJECTIVITAT

Partint del supòsit que la fotografia no solament és tecnologia, sinó que també és
art i per això, parlant en termes artístics,
no hi ha res que sigui blanc o negre. Realment és una gran gama de grisos, sovint ben subjectius i variats, depenent del
moment anímic i vital en que un mateix
es troba.
Perquè la fotografia assoleixi captar l’atenció i l’ànim d’una altra persona, cal
que l’autor mostri allò que el va emocionar i el va motivar per a disparar la seva
càmera i així poder explicar una història,
que serà plasmada en una imatge plena
de contingut i adequadament captada
pel fotògraf.
Què, quan, i com ? aquestes són les tres
clàssiques qüestions que tot artista es
planteja a l’hora de realitzar la seva obra.
Què ? respon al tema, en aquest cas concret, a fotografiar. Jo diria amb plena convicció que és el de menys. De fet, per
captar el sentiment d’una persona no cal
pas que la figura humana hi sigui explícitament present. Així i a tall d’exemple,
en el quadro de les sabates que tan expressivament va pintar Vincent Van Gogh
no hi figura pas cap figura humana, però
el sentiment de solitud, de pobresa, de
melancolia i de tristesa que ens encomana és ben palés… penso que aquesta
és precisament la riquesa d’una imatge
artística, perquè té capacitat de transmetre quelcom que va més enllà del que explícitament manifesta el tema. En el cas
nostra, la fotografia que ara en diem
d’autor, ha de tenir un contingut capaç
també de transmetre quelcom intangible
a la imatge explícita que fotografiem.
Quan ? la temporalitat la contemplarem
des de una doble vessant: per una part la
subjectiva, que ens porta precisament a
Agru paci ó Fo t og r àf i ca de C at alunya

prendre la càmera i tenir la necessitat de
disparar. Hi ha moments en que hom necessita fer-ho i hi ha moments en que
hom no té cap necessitat ni cap força interior que l’empenyi a fer unes fotos. L’estat d’ànim és tant important que fa que
determini una manera o una altra de
veure i d’expressar una vivència que
plasmo en una imatge. Per altra part el
quan pot dependre del moment en que
tècnicament és el millor i més adequat
per a fer una determinada fotografia. En
el quadre del Soleil levant de Claude
Monet, necessàriament la llum de la sortida del sol és qui dóna sentit i contingut
al quadre, a part de la tècnica impressionista que aplica. Per pintar-lo cal saber
quin és el moment adequat en que el sol
sortirà de l’horitzó i solament s’hi aixecarà una mica. Esperar més tard, el sol
zenital dóna una llum que no té res a
veure amb la que va captar Monet.
Depèn del tema que volem fotografiar,
ens pot marcar ben bé el quan l’hem de
fer, ja que considerem que és el moment
oportú. Les fotos de la Taro o de Capa són
el que són i tenen el valor que tenen perquè van estar allí en el moment oportú i
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el varen saber copsar amb una destresa,
que ha fet d’elles una autèntica meravella
artística i documental.
Com ?. per a mi aquí radica tot el món
de la tècnica fotogràfica. Distingeixo
també dos gran moments. El primer és la
fotografia documental o reportatge que
el que es prioritza és la capacitat per captar el moment oportú i emblemàtic, profundament narratiu, testimonial
i
comunicador. Cal tenir un extraordinari
domini de la càmera, de la llum i de la
composició per fer que aquell instant
sigui correctament captat. Les fotos sempre han de ser “correctes” i aquesta correcció tècnica és la que ha d’estar al
servei de la narrativa plàstica. En segon
moment jo conceptuo el treball post disparo o de producció. Abans, amb la fotografia analògica el treball que fèiem en
el laboratori era realment una tasca artesanal i molt primmirada, on utilitzàvem
tota mena de “recursos” o estratègies tècniques per assolir els efectes finals que
volíem aconseguir.
Això, amb la fotografia digital, continua
essent igualment una tasca artesanal i
molt primmirada. La única cosa que ha
canviat és que en lloc de tancar-nos al lavabo de casa, deixant-lo tot a les fosques
i guiats pel llum vermell, ara ho podem
fer amb plena llum i manipulant el ratolí
de l’ordinador on hi tenim uns sèrie de

NOTES

programes que ens faciliten la tasca per
assolir uns resultats creatius, sense necessitat de malhumorar la resta de la família,
que en molts casos havia de patir les nostres adaptacions dels espais comuns de
la casa. I quina és la limitació en aquest
terreny, que alguns qualifiquen de “manipulació” de la fotografia ? jo diria que
tot just estem a les beceroles en el camí
digital. Ara sembla que el Photoshop
sigui “el non plus ultra”. Doncs, no. No
és així. Ja existeix en el mercat uns enginys digitals que amb una gran varietat de
programes, tots ells manipulats amb senzilles instruccions, fan autèntiques meravelles i manipulacions de
les
fotografies amb un nivell de qualitat molt
interessant. Els programes que ara fem
servir, intueixo que d’aquí a unes llunes,
quedaran obsolets i ens els mirarem com
a prehistòrics...te’n recordes del primer
curs que varem fer de Photoshop ?
Mentrestant anirem fent camí cap a un
món que ens serveix d’expressió i de comunicació i que molt sovint també ens
és com el nostre particular psiquiatre
amb qui projectem el nostre propi interior, ple d’il·lusions, de creativitats, de
fantasies i de somnis.
Andreu Clapés i Flaqué
Soci nº7906/1664

SETEMBRE
VOCALIA DE SECRETARIA

Per motius professionals el Sr. Frederic Sagués deixa la vocalia de Biblioteca amb
data 31 d’agost de 2012. Per acord del Consell Directiu, el Sr. Aniceto Izquierdo
serà el titular d’aquesta vocalía a partir del primer de setembre. El Consell agraeix
al Sr. Sagués la seva valuosa col·laboració i participació a les tasques directives i
dona la benvinguda al nou vocal Sr. Izquierdo, que desenvoluparà les tasques d’aquesta vocalia fins la seva ratificació a la propera assemblea, al qui desitgem molts
èxits.
El Secretari: Ricard Morrón
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ACTES 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 espanyol”
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, titulada “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 el curtmetratge titulat “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.

AVANÇAMENT OCTUBRE
Dia 1, dilluns, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica
titulada “Rajoles i alguna cosa més” de l’autor José Fco. Avila.
Dia 2, dimarts, ales 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor
Ignasi Marroyo.
Dia 6, dissabte, a les 8 del matí. Excursió a Banyoles, Besalú i Beuda. Inscripcions
a Secretaria.
Dia 11, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a
Secretaria.
Dia 16, dimarts, a les 19.30 hores. Presentació del llibre “Misteris de Sabasona”
dels autors Antoni Picas i Pepita Pauné(+), amb l’assistència de l’editor Ignasi Guiu
i el nostre investigador d’Art Antoni Picas.
Dia 17, dimecres, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica de l’autor Oriol Gascón.
Dia 25, dijous, a les 19.00 hores. Veredicte públic del concurs de Temes obligats.
Tema :”El plaer de llegir”.
Dia 26, divendres, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica dels
autors Josep Mª Casanoves i Mª Gràcia de la Hoz.
Dia 27, dissabte, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a
Secretaria.
Dimarts, 30, a les 19.30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
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www.afc.cat
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
2 pantallas gegants d’alta definició.

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
68

Creu de Sant Jordi

Del Duc, 14 Pral. 08002 Barcelona Tel. 93 301 65 81
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