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NOTES D’INTERÈS
LOTERIA DE NADAL

La podeu comprar a secretària. 
Aquest any si ens tocarà. 
Si algú pot vendre fora de l’Agrupació,
el nostre tresorer li estarà molt agraït.

“LA FOTOGRAFIA ESTÀ AL CARRER”
Per Gabriel Brau
Dissabte 20 d’0ctubre de 10,00 a 13,00 i de 16,00 a 19,00 hores
Exclusiu per els socis de la AFC
Tècniques de l’anomenada fotografia directa
Reflexionar sobre el que veiem
Mirar amb els ulls i veure amb el cervell
Estructura - Llenguatge visual - Coherència -
Principi i final.
Superar la timidesa - Relaxació -
Interactuar quan sigui necessari -

Empatia - Espontaneïtat.

WORKSHOP DE STREET PHOTOGRAPHY

SOCI PORTA ALTRE SOCI

INSCRIPCIONS A SECRETARIA 

Tu t’emportes 25 € al comptat per cada
amic que es faci soci.
Com es fa?
És molt fàcil, només has de comunicar el
teu número de soci al teu amic, dir-li que
ho faciliti en el moment de l’alta i ja està.
Quant el teu amic es faci soci de l’Agru-
pació Fotogràfica de Catalunya tu rebràs
25 € de regal.
Resumint:
No es poden superar el límit de 10 invi-
tacions per soci a l’any.
El teu amic haurà d’omplir o esmentar el
teu número de soci en el moment de la
seva inscripció.
Tu t’emportes el teu premi de 25 € al
comptat.

JA TENIM LA LOTERIA DE NADAL

Benvolgut soci:

Molt aviat la nostra entitat complirà no-
ranta anys. A l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya necessitem incrementar el
nombre de socis per poder afrontar els
nous reptes amb més seguretat.
Més socis vol dir més avantatges per a
tots, i és per això que iniciem aquesta
campanya.
A l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
sabem que estàs content amb nosaltres i
que t’agrada recomanar als teus amics.
Per això hem creat un nou “Premi a la
col·laboració”, més fàcil de tramitar.
Fitxa a 10 amics per associar-se a l’Agru-
pació Fotogràfica de Catalunya i em-
porta’t fins a 250 €.
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El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant els actes socials que pro-
mou, 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 responsa-
bilizan 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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o es fàcil trobar la forma de dir tot
allò que et bull al cap, no es fàcil expli-
car perquè el que t’agradaria fer no es
fa ni perquè tens que fer coses que tot
sovint no voldries fer.
M’explicaré, quan tens alguna respon-
sabilitat davant del altres, et creus en
l’obligació de pensar pels demés, es a
dir: posar-te a la pell de les persones
que han dipositat la seva confiança en
la teva gestió, intentes no decebre’ls i
fer allò que pensaves que era millor per
la majoria; però tots sabem que tants
caps, tants barrets.
No pretenc justificar res, només dir que
no es fàcil fer-ho tot a gust de tothom.
Crec que un dels meus defectes és la
impaciència, un altre és el voler fer
moltes coses, que a vegades són impos-
sibles; però em nego a no intentar asso-
lir un projecte, per molt difícil que
sigui. Si no pot ser no serà, per intentar-
ho que no quedi.
Tot aquest rotllo és per les declaracions
d’intencions, que no totes s’han com-
plert; mirarem l’ampolla mig plena, en
lloc de mig   buida.
Tenim alguns canvis que són positius i
que tindrien que donar els seus fruits en
forma de serveis als socis. Cursos, ta-
llers, noves propostes d’activitats, més
audiovisuals, nou monitor, algunes mi-
llores a l’aula digital, etc. etc.
Pel camí es queden altres que de mo-
ment no hem aconseguit, això no vol
dir que no es lluiti per fer-ho, com ara
l’aire condicionat, (l’altre defecte que
tinc, es que soc una mica tossut i em
costa molt deixar una lluita). La Junta ha
decidit que l’Assemblea valori la des-
pesa i prenem una decisió entre tots.
No puc dir que estigui content, més
aviat “estoy triste”; la crisis generalit-
zada ens afecta a tots i malgrat que la
nostra Entitat te bona salut.
Per tal de contrarestar l’efecte “crisis”,
nomes sens acudeix una idea, donar els
màxims serveis possibles, fer que quedi 
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Pere Romero

EDITORIAL
justificada la quota que paguem i enco-
ratjar als companys a que portin nous
socis.
Una cosa es clara, l’Agrupació farà 90
anys el proper 2013, ha estat abans que
nosaltres i estarà desprès de nosaltres,
tenim el llisto molt alt, un prestigi que
no te ningú, una gran quantitat de socis
que han fet història dins de la fotografia,
nosaltres únicament podem aspirar a
escriure alguna línia dins de la història
de l’Agrupació. 
M’agradaria que algun dia algú vingués
a consultar els nostres arxius demanant
informació d’algun de nosaltres, per fer
una tesis o un article. Això són coses
que pesen actualment donat que tenim
darrere nostre un llegat que no ens
poden prendre i del que ens hem de
sentir orgullosos.
Últimament veig coses que en fan pen-
sar i faig algunes reflexions. Sense que
ens adonem crec que som una de les
millors agrupacions del moment, això
no és un mèrit nostre és de la trajectòria
de l’Entitat, la solera i el prestigi assolits
no són fruits de quatre dies, però si
podem apuntar-nos el mèrit de fer que
entre tots d’una o  altre manera ens hem
mantingut al lloc en el que ens trobem,
en aquets sentit si que podem treure pit,
només puc que encoratjar-vos a que
continuem així, treballant, millorant,
participant i gaudint de la nostra gran
afició. 

GRACIES COMPANYS.

N
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DINAR DE GERMANOR 2012

11 de novembre de 2012
14,00 h. (Es prega arribar 10 minuts abans)

Menú:
1 º

Fideuá de marisc amb all i oli
2 º

Rellom de porc al vi negre amb saltejat de bolets i patates al forn
Postres

Gelat búlgar i grosella amb cruixent de galeta   
Celler:

Aigües minerals i refrescs
Vi Blanc René Barbier Mediterranean

Vi negre Vega Riaza
Cava: Torelló Brut
Cafès i infusions

PREU PER PERSONA 38 €
INSCRIPCIONS A SECRETARIA. PER A UNA BONA ORGANITZACIÓ, ES PREGA

US HI INSCRIGUEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE

Lloc: HOTEL DUCS DE BERGARA
Bergara, 11- 08002 Barcelona Tel. 93 301 51 51

Un soci a perdut un pen drive a l’aula digital. Es prega a qui el trobi el deixi a secre-
tària, tots saben l’enrenou que causa perdre l’ informació que conte.

Ens han vingut diversos suggeriments molt interessants, pesem a exposar-los.
Un altre proposta es que amb les fotos dels socis que tenen algun premi o accepta-
cions als diferents concursos en els que ens presentem, muntem un audiovisual per
passar-lo exclusivament per el nostres socis, per tal de que els que s’estan formant (i
els que ens pensem que en saben) puguin veure les imatges del companys que obte-
nen reconeixements. Repeteixo seria només visualitzat internament. Es demana als
socis que guanyen premis ens facilitin els arxius amb un petit text en el que consti el
concurs i el premi assolit. Periòdicament a mida que es tinguin fotos suficients s’ aniran
muntant els audiovisuals, per passar-los a l’Agrupació.OOOOOOOOOOOOOOO           

També ens proposen passar als temes obligats de paper a digital, amb lo que compor-
taria de estalvi per els participant, només es demanarien en paper les fotos que tinguin
10/9/8 punts per exposar-les al recó. Això quedaria per el proper any, sense descartar
fer la proba aquest.                                                                                              

NOTES DE LA JUNTA
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EXPOSICIÓ SALA BRUNO ARGEMÍ

Han deixat constància de la seva parti-
cipació els socis i sòcies :
Albert Puche. Alfons Ollé, Andreu
Clapés. Andreu Roselló. Antoni Bolea.
Carles Moreso. Carmen G. Portabales.
Dolores Bañón. Eduard Couchez.
Eduard Cucalón. Elisenda Domingo.
Elvira Castellví. Emili Combalia. Fran-
cesca Portolés. Francisco Reina. Fre-
deric Sagués. Jesús Salvador. Jordi
Borrell. Jordi Camprubí. Jordi Llorca.
José Fco. Avila. José M. Fernandez.
Lluís Girona. Manel García. Manel
Saiz. Miquel Peiró. Pere Romero.
Pilar Castillo. Pilar Moreno. Quim Lo-
renz. Rafael Vergés. Salvador Aleman.
Salvador Mangado. Sergi Tello. Sílvia
Ametller. Sílvia Gausachs. Teresa
Pujol. Teresa Tarabal. Toni Civantos.
Victor Closa 

Gràcies a tots i a totes per la vostra
col·laboració i l’enhorabona per les vos-
tres obres. 

“173 ANYS DE FOTOGRAFIA A L’ESTAT ESPANYOL”

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA COL·LECTIVA DE SOCIS DE L’A.F.C.

Jordi Borrell

El passat dia 5 de setembre va tenir lloc
a la nostra sala “Bruno Argemí” una ex-
posició de caràcter col·lectiu “173 anys
de fotografia a l’estat espanyol”. Com
cada any els nostres socis participen
sense repartiment de guardons , tan sols
pel plaer de participar.
Una exposició plena de pulcritud, temà-
tiques diferents i tècniques variades que
posen alt el nivell actual de la fotografia
creativa i el lluïment personal.
El retrat d’estudi i el surrealista fent res-
saltar el domini de la llum, paisatges, els
arbres del bosc i les ombres són un cant
al seu entorn. Carrers medievals de les
poblacions així com les feines del camp.
El bodegó, les natures mortes, els inte-
riors, aparadors, uns llums d’una botiga
que et convida a entrar-hi, un menjador
amb una taula ben parada. Els cavalls en
plena natura, uns petits insectes cercant
les flors. Runes històriques que recorden
el pas del temps. El mar en tota la seva
agressivitat i també amb la seva calma.
Els núvols, sempre presents en tota com-
posició ambiental. El factor humà , els
homes, les dones, els infants…Els llibres,
els mitjans de transport, els clàssics fer-
rocarrils o moderns artefactes. La nit, el
dia , la claror i la foscor, etc.
La fotografia es tot això i més….En fi
podem apreciar els valors de l’art de la
llum i de la fotografia digital amb gama
alta on cada autor ha volgut expressar el
seu coneixement experimental i tot ple-
gat formant una gran sintonia fotogrà-
fica. Una bona exposició col·lectiva.
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NOU ESPAI
PAISATGE I MON RURAL d’Andreu Roselló 

Després de l’obligat parèntesi vacacional
la nostra Agrupació torna a exposar les
obres dels socis, i ho fa amb la presenta-
ció al “Nou Espai” de la col·lecció foto-
gràfica  de l’amic Andreu Roselló
titulada: Paisatge i món rural”. 
L’Andreu és un fotògraf apassionat dels
viatges i de les seves possibilitats estèti-
ques tan variades com inacabables. Es
també, un expert entusiasta del blanc i
negre al que sap bastir d’una qualitat
excel·lent  que no te res a envejar vers la
tradicional imatge analògica. Blancs i
negres, llums i ombres són fidelment re-
produïts en les seves imatges, que per ser
còpia de la realitat, no necessiten (ni
tenen) cap subterfugi afegit i fals de l’ac-
tual tecnologia que ara sembla envair-ho
tot  i que al meu criteri, són més prope-
res a la pintura o al disseny que no pas a
la rigorosa realitat que tan bé pot repro-
duir la fotografia. 
En l’exposició de l’Andreu hi trobareu
un acurat detall en cada imatge, uns en-
quadraments impecables i l’absència
total de persones, i tot plegat basteix a
les fotografies d’una atmosfera particular. 
N’he triat quatre que comentaré com a
recull  d’aquesta magnífica exposició. 

Els Alps, cadena muntanyosa d’excep-
cional espectacularitat li ha donat a l’a-
mic Andreu l’oportunitat de captar una
imatge impactant: una muntanya ferés-
tega, quasi irreal, emergeix  d’un mar de
núvols que l’embolcallen tot ressaltant la
seva magnificència. Al seu costat, una
llengua gelada semblant a una carretera
impossible, ressegueix el massís impo-
nent. Al fons de la imatge i pel damunt,
uns núvols esfilagarsats són el marc fu-
gisser -a l’igual que els desitjos humans-
que el cim mai no aconseguirà ultrapas-
sar. 

Una fotografia feta a l’Alsàcia. Segons
em comentava l’Andreu, va aprofitar una
parada de l’autocar per fer la fotografia
sense gaires possibilitats de triar. El resul-
tat no pot ser més reeixit: en un espai
obert, uns arbres a dreta i esquerra em-
marquen un camp desèrtic, tot semblant
en la llunyania un impossible mar vege-
tal il·luminat per un sol emergent entre
núvols.  Aquest indret transmet una es-
tranya sensació d’irrealitat hipnòtica em-
presonada per l’objectiu de la càmera. 
Un carrer de Pals després de la pluja és
un bon motiu fotogràfic  que l’Andreu ha
aprofitat perfectament. La brillantor de
les llambordes i de les teulades  de les 
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cases dona  una renovada vida a les ve-
lles parets, que, indiferents, assisteixen a
l’inexorable desfilada del temps.

Un altra fotografia també captada a Pals:
una plaça solitària custodiada per dos
arbres que amb les seves branques nues
alçades vers el cel, semblen  demanar
l’impossible retorn d’àpoques perdudes
i éssers estimats. Un carrer desert  s’en-
dinsa al mig de la imatge potser esperant
el pas dels vianants ara inexistents. Les
portes de les cases tancades, les finestres
closes són muts testimonis d’unes vides,
uns somnis  i unes il·lusions que ja mai
més no tornaran. 
Amic Andreu: et felicito ben cordialment
per aquesta magnífica  exposició que as-
soleix un alt nivell  artístic i tècnic,
només superat pels teus audiovisuals ab-
solutament captivadors. 

Fins ben aviat. 

Joan Martí 
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NOU ESPAI
PICARDIA VENECIANA de l’autor Gregorio Vargas

El passat dia 17 de juliol, com a última
exposició al Nou Espai abans de les va-
cances del mes d’agost, vàrem visionar
una curiosa i divertida exposició fotogrà-
fica del nostre consoci i amic Gregorio
Vargas, un jove fotògraf equatorià, que
ja havia presentat diverses exposicions a
casa nostra. Aquesta que comentaré avui
es titula “Picardia Veneciana” consta de
30 fotografies en color fetes amb càmera
digital i molt treballades al PhotoShop.
En la seva presentació ,l’amic Vargas ens
va explicar que, durant un viatge a Ve-
nècia amb una amiga model va tenir l’i-
dea d’aprofitar l’atmosfera festiva del
Carnaval, amb les seves màscares i tot
l’ambient misteriós que envolta aquesta
meravellosa festa d’hivern. Així que van
fer unes sessions fotogràfiques i va sorgir
també la possibilitat de donar a les foto-
grafies un aire cubista i surrealista. El
final de l’experiment ha resultat força re-
eixit .
Comentaré algunes de les imatges que
més m’han agradat i d’altres que ha triat
l’autor.

A l’interior de la cambra, la model es
col·loca d’esquena a un gran mirall, el
fotògraf la retrata i també apareix en la
imatge, la noia llueix poca roba de color
negre i unes altes sabates de taló. La
mascara blanca que surt a totes les fotos
la sosté amb una ma.

Una fotografia molt plàstica es la de la
model enfilada a l’ampit de la finestra ,
esta de genolls amb un posat molt adient
i el fons es original amb les ratlles horit-
zontals de la persiana per sobre de la
noia i les ratlles verticals del radiador de
la calefacció per sota d’ella.
La més cubista es una imatge amb el
fons ple de rectangles blanc, ella com
sempre, amb la màscara blanca de perfil
i amb una peça de roba blanca i trans-
parent que deixa entreveure la seva mag-
nifica figura amb molta sensibilitat i bon
gust. Un pensat treball amb elements
unicolors.
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La que més m’ha agradat es la de la model
de perfil, asseguda a terra, aquest cop
sense cap màscara, les formes de l’es-
quena molt marcades, les ha retocat amb
detalls geomètrics, ella porta  únicament
uns mini texans que deixen veure el prin-
cipi d’un tatuatge.

Una altre fotografia , aquesta amb ele-
ments decoratius orientals, una catifa
turca, uns coixins , uns fanalets... La noia
asseguda, llueix un body vermell i la
màscara blanca, molt encertat el contrast
del blau de la catifa amb el vermell de
l’atretzo i els detalls amb gris que ha afe-
git l’autor.

Per acabar la imatge de l’amic Gregorio
amb la seva model, tots dos amb les màs-
cares i dedicant al públic, uns petons a l’a-
ire. Es per agrair a tots els que han visionat
aquesta mostra  la seva  opinió. Molt Fa-
vorable per cert.
Felicitar a l’amic Gegorio Vargas per les
seves originals composicions i demanar-li
que vagi preparant una nova exposició
per l’any 2013, on ja té un espai reservat
per fer-la.

Elisenda Domingo



198

CONCURSOS SOCIALS

CONVOCATÒRIA ANY 2012

PARTICIPANTS: Tos els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
TEMA : Lliure
QUANTITAT D’OBRES: Fins a 3 per concursant, les fotografies es premiaran indivi-
dualment.
PREMISSA: Les fotografies que es presentin no han de ser premiades en el Concurs
Lliure ni al Trofeu Luís Navarro.
PRESENTACIÓ: Muntades sobre suport rígid  de 40 X 50 cm., negre, d’un gruix entre
1 i 3 mm , amb paspartout.
MIDA: Lliure dintre del suport de presentació.
TÈCNIQUES: S’admeten totes les tècniques i procediments.
PREMIS: Un Premi amb trofeu i 100 Euros. Un Primer Accèssit amb medalla de
l’A.F.C. i 30 euros. Un Segon  Accèssit amb medalla de l’A.F.C.  i 30 euros.
El Trofeu no es podrà declarar desert i el seu guanyador passarà a formar part del
Consell Tècnic.
Els guanyadors dels accèssits que els guanyin dos anys seguits o tres alterns, passaran
a formar part del Consell Tècnic.
JURAT: Estarà format per tres persones qualificades de l’A.F.C.
ADMISSIÓ: Fins a les 20.00 hores del dia 10 de desembre del 2012.
VEREDICTE: Serà públic el dijous 13 de desembre del 2012 a les 19.00 hores.
EXPOSICIÓ: Inauguració el dilluns dia 7 de gener del 2012 a les 19.00 hores.
LLIURAMENT DE PREMIS: A la inauguració de l’exposició del concurs.
Les fotografies guanyadores quedarà en propietat de l’Entitat.

NOTES
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya no es farà responsable de qualsevol deterio-
rament fortuït de les obres, i es reserva el dret de publicació sense l’autorització del
concursant.
El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les bases per part del
concursant.
Si es presenta el cas d’anul·lació d’un premi, aquest restarà desert a tots els efectes.
Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel vocal de Concursos i Exposicions amb
l’assessorament del Consell Tècnic.

CONCURS DE FI D’ANY
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CONCURS PORTADA BUTLLETÍ DE DESEMBRE
Concurs social amb la finalitat d’escollir la portada del Butlletí de Nadal 

Obres: Una per autor
Tema: Nadalenc
Format: Vertical (mida del la portada del Butlletí ) 17,5x25cm a 300 dpi. S’accepta
qualsevol tècnica. Lliurament per CD o per correu electrònic a la adreça 
concursos @ afc.cat (cal incloure el nom de l’autor al CD.
Calendari: data límit de lliurament el dia 6 de novembre de 2012.
JURAT: Estarà format por 3 membres de la Junta Directiva.
VEREDICTE: No serà públic.
Premis: Un primer amb medalla de l’Agrupació i portada del Butlletí de Desembre
del 2012.
Nota: El premi no podrà quedar desert.

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU

La Sra. Aurea Riera ens ha donat una càmera Olympus (Cos) nº 2171486 i una cà-
mera de vídeo marca Panasonic model NV-G3E nº FICHE 05799.
El Sr. Marc Casulleras Lluís ens ha donat una Ampliadora antiga marca Durst model
U-70 nº 66739850 que va pertànyer al nostre exsoci Xavier Casulleras Torrebadell.
El Sr. Isidre Castelo Abella ens ha donat una càmera compacta marca Minolta model
Riva W Zoom nº 39001900, una càmera digital marca Vivitar model Vivi Cam 4000
nº DD011599 i una gravadora marca Sanyo model TRC 1196. s/n.

A tots moltes gràcies per col·laborar a engrandir el nostre Museu.

DONACIONS AL NOSTRE LABORATORI

El nostre consoci i amic Pep Blanes han ha donat el següent material :
Una ampliadora marca LPL model C7700Mx, dos bombetes per ampliadora marca
Philihp model 6834 FO, un transformador d’ampliadora LPC color Head model 
TR-220 , un marginador marca Dunco, un termòmetre, un objectiu d’ampliadora
marca Schneider componon BK15  CNP2.8-50mm nº 14785703 i un objectiu d’am-
pliadora marca Nikkor 5.6 de 105 mm s/n, una lupa marca Paterson, una cubeta de
40x50 , una taula de contactes 24x30 i paper de varies mides.
El nostre consoci i amic Daniel Garcia ens ha donat el següent material :
Una ampliadora marca LPC model C77==Mx, un transformador d’ampliadora marca
Schneider componon nº 14665679, una taula de contactes 24x30, 4 cubetes de
40x50, 3 cubetes de 30x40, 2 cubetes de 18x24, tres mesuradors de líquids, una
lupa marca Scoponet, 2 fanals vermells, un tanc de revelar negatius, un rellotge per
ampliadora i sis pinces per penjar fotos.

Moltes gràcies a tots dos per pensar en el nostre laboratori.
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S’estan preparant diverses activitats, amb les
que tots els socis i sòcies ens hem d’involu-
crar.
Per una d’elles, la teva col·laboració és im-
prescindible. Et convoquem un dels següents
dies; el 6, 8, 13 o 15 de novembre entre les
18:00 i les 20:30 hores, per CAPTURAR-TE! 
Tu has de escollir el dia que prefereixes venir,
i apuntar-te a la graella que en breu es posarà
a Secretaria, en la que hauràs d’assenyalar el
dia de la teva assistència.
Cal dir-te que aquesta convocatòria serà
única i exclusivament  els quatre dies abans
esmentats.
T’hi esperem!

CRIDA ALS SOCIS
S’APROPA EL 9O è ANIVERSARI DE LA AGRUPACIÓ 

FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA, .… EL 2013

Francesca Portolés i Usitu.

Octubre 27 dissabte 
a les 6 de la tarda.

Model: Priscila
Nu femení

ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL MES D’OCTUBRE

Octubre 11 dijous 
a les 6 de la tarda.
Model: Laïa
Retrat

INSCRIPCIONS A SECRETARIA 
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ELS PROPERS AUDIOVISUALS PROPOSATS SON ELS SEGÜENTS:

EDIFICIS RELIGIOSOS (Pere Romero)
CAMPANARS (Pere Romero)
LA MANIFESTACIÓ INDEPENDÈNTISTA DE L’11 DE  SEPTEMBRE DE 2012
(Elisenda Domingo)
FINESTRES (Sílvia Gausachs)
MITJANS DE TRANSPORT (Jordi Camprubí)
PLUJA (Maria Duran)
IMATGES EN 3D (Usitu)
GRAFITIS (Elisenda Domingo)
Necessitem muntadors i coordinadors . Si esteu interessats en participar en algun
d’aquests audiovisuals us podeu dirigir a Secretaria . Quan tinguem de 10 a 15 per-
sones per realitzar l’audiovisual farem la primera reunió. Es mirarà de projectar un
audiovisual cada mes.

AUDIOVISUAL TEMA HOMES
El proper dia 24 d’octubre, dimecres, a les 19.30 hores, projectarem l’audiovisual
titulat “homes “ dels següents autors: Maria Duran, Carme Legarreta, Dolores
Bañón, Elisenda Domingo, Margarita Fresco, Teresa Gironés, Teresa Pujol, Eduard
Couchez, Anna Barnés, Sílvia Gausachs, Elvira Castellví, Sílvia Ametller, Andreu
Roselló, Carme G. Portabales, Josep Mª Bonjoch.
Coordina : Elisenda Domingo
Muntador i Música : Joaquim Lorenz
Després de la projecció hi haurà un pica-pica i begudes.
Aquest audiovisual és un ampli ventall d’imatges  d’homes : joves, grans, pares, fills,
gaudint de l’oci, treballant, al carrer, dins de casa, etc. Creiem que serà del vostre
agrat. No hi falteu. 

AUDIOVISUAL MANIFESTACIO INDEPENDENTISTA DEL DIA 11 
DE SETEMBRE DEL 2012.

Coordina : Elisenda Domingo
Muntador i Música : Pere Romero
Participants : Lluís Girona, Jordi Borrell, Sílvia Gausachs, Teresa Pujol, Elisenda Do-
mingo, Rafael Vergés, Anna Barnés, Agustí Codinach, Josep Mª Bonjoch, Jordi Llorca,
Teresa Gironés, Francesca Portolés, Andreu Clapés, Salvador Aleman, Francesc Bed-
mar, Margarita Fresco, Tona Artigues 
Primera Reunió : 15 d’octubre, dilluns, a les 19.30 hores.
Portarem 10 imatges, si són horitzontals millor, per facilitar la tasca del muntador. 

AUDIOVISUALS
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ARTICLE 
PER QUÈ FOTOGRAFIO? Andreu Clapés

Sovint em pregunten per què faig foto-
grafies. Curiosament també és aquesta
una pregunta que fa anys em feia i que
encara avui en dia continuo fent-me-la.
Era molt jove que va caure a les meves
mans una càmera de fer retrats. Alesho-
res en deien així... Era el millor regal que
vaig rebre de la festa de la primera co-
munió. Just tenia set anys. Recordo que
era una càmera grossa de plàstic que
portava uns grossos rodets de 12 fotos,
el negatiu dels quals anava protegit amb
un paper que es cargolava i descargolava
juntament amb el negatiu que protegia.
Per la part interior el paper era de color
negre i per l’exterior era de color ver-
mell. Els temps no eren per tirar coets,
malgrat la meva família era de l’anome-
nada classe mitjana. Havíem d’anar en
compte en les despeses familiars. Això
afectava també a l’hora de prémer el dis-
parador de la màquina de fer retrats. Ara,
però, gràcies a aquell artilugi tenim fotos
d’aquells anys de la nostra infantesa i
que progressivament han anat omplint
àlbums de fotos, que han esdevingut un
vertader testimoni de la nostra  vida i del
nostre entorn més immediat i proper. La
màquina de fer retrats, era fonamental-
ment una màquina per captar escenes
familiars: els pares, els avis, els germans
i les festes i celebracions més significati-
ves.      Especialment durant les vacan-
ces d’estiu és quan fèiem més retrats
que s’acumulaven d’any en any, i que
testimonien el nostre creixement i els es-
deveniments més entranyables. Es feien
a l’aire lliure ja que no hi havia flash i el
tema de les sensibilitats ASA no es con-
templava i calia aprofitar la llum natural
del sol. A més de fer retrats, recordo que
jo intentava captar altres elements, espe-
cialment paisatges del Vallès, arbres,
roques i  detalls insignificants, sense
cap persona familiar que hi fos present,

la qual cosa em va comportar unes
bones bronques per part dels meus pares
que no comprenien que “llencés” diners
fent fotografies absurdament sense to ni
so.  Més endavant, en plena adolescèn-
cia i joventut recordo que vaig estar in-
tern on, donada la meva afició a la
fotografia, em varen deixar habilitar un
quarto fosc per muntar una rudimentària
ampliadora i poder així revelar jo mateix
les fotografies. Fonamentalment treba-
llava amb un revelador i un fixador.
Aquests líquids els feia jo mateix, com-
prant les pólvores necessàries per a cada
funció i que jo en feia la proporció, me-
surant-los amb una balança de certa pre-
cisió i segons indicacions  que un expert
fotògraf m’havia donat.   No recordo ni
els noms dels productes ni les propor-
cions, però el que sí recordo és que els
dits els tenia sempre molt groguencs i
que allò costava molt de marxar. També
en aquell  racó em vaig iniciar al fumar,
amb uns “mataquintos” que també dei-
xaven els dits tacats de nicotina. La meva
excusa, però, eren els líquids del revelat
que tacaven els dits, evitant la ben se-
gura reprimenda que m’hauria emportat
per fer una cosa tant perniciosa com era
el fumar tan jove. Curiosament recordo
que alguns dels cuidadors de l’ internat
esnifaven rapè, costum importat  de les
amèriques i que molts homes d’aquell
temps practicaven.   Vaig acabar els es-
tudis universitaris, sense mai deixar de
portar una càmera fotogràfica a sobre.
Vaig tenir diversos models i marques de
càmeres de pas universal. Recordo una
voiglander, una kodak, i definitivament
em vaig passar a diferents models de mi-
nolta, marca a la que vaig estar enganxat
durant molts anys. També vaig tenir una
6 x 6 de doble objectiu que per fer pai-
satges m’anava d’allò més bé, malgrat
anava carregat pels pics del Pirineu 
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afirmava que mai em passaria
a les noves tecnologies digi-
tals.    Però ja veus per on, ara
només treballo amb digital !
M’ha costat entrar-hi, ja que
el meu cap no està programat
per a les noves tecnologies,
com el jovent i la canalla d’a-
vui en dia que sembla hagin
nascut amb un “xip” incorpo-
rat al cervell. Jo, per contra,
tot ho haig d’aprendre a
copia d’esforç, de cursets, de
moltes pors i de molts errors
que mica en mica em servei-
xen de nous aprenentatges.
Cal dir que malgrat no vendre
ni una sola fotografia, ja li
estic trobant el gust al digital.
I segueixo fent fotos... bus-

cant nous camins d’expressió i de comu-
nicació a través de la imatge. Per a mi la
fotografia és el meu psiquiatre personal
que em  buida el cap de cabòries i me
l’omple de creativitat, d’il·lusió, de futur,
de nous reptes i de nous projectes que
em fan aixecar el cul de la cadira per
cercar aquell instant, aquell fet, aquella
expressió que podré congelar amb un
simple “clic”, però que m’omple el cor
d’alegria i de satisfacció i que puc com-
partir amb qui contempli el meu treball.

carregat com un ruc, doncs a més por-
tava la minolta amb diversos objectius
tot dintre d’una grossa maleta que feia
més volum  que la mateixa motxilla.
Cansat del laboratori i el temps que calia
invertir i del que no disposava, em vaig
passar a les “diapos”, que a més em ser-
vien per la feina professional. Centenars
i centenars d’arxivadors que ocupaven
un gran espai de la casa.    Cal dir que
en aquells anys, la pràctica de la fotogra-
fia era sostenible. Això vol dir que venia
diapos a algunes editorials, feia petits re-
portatges i petits treballs remunerats que
em finançaven aquesta pràctica. De fet
fins a l’aparició de la digital la cosa em
va anar prou bé. Mai em vaig fer ric, ni
de bon tros ! ni tan sols vaig poder dedi-
car-me exclusivament a la fotografia pro-
fessionalment, la qual cosa volia dir que
podia viure d’aquest treball. Sempre ha
sigut un complement a la tasca obligatò-
ria i necessària per a viure.    Apareix la
fotografia digital i això em representa un
canvi copernicà als meus plantejaments.
A l’ inici d’aquesta nova era tecnològica,
jo defensava que em mantindria amb les
meves diapos i amb el format analògic i 

Andreu Clapés i Flaqué

Soci nº7906/1664
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TUTORIAL PHOTOSHOP Nº 36
Els cabells es el mes difícil de seleccionar en una foto, per solvatar el problema tenim
una solució laboriosa, però senzilla, divulgar-los.
En aquet tutorial explicaré com configurar un pinzell per fer-ho.

CONFIGURACIÓ PINZELL CABELLS

Em de tenir activada l’eina pinzell, anem a
“ventana” en el submenu seleccionem
“pinzell“

Imatge 1

A la finestra que sens obra posem el valors que marca la imatge 1, cal clicar al text
on diu “dinamica de forma“, tenir oberts els candaus que ens marca i un cop posat
el valors.

Si cliquem sobre la imatge amb
el boto dret sens obra la finestra
dels valors del pinzell, posarem
la mateixa mida que al configurar
a l’altre finestra, la duresa serà al
nostre gust, la mida dependrà de
lo gran que sigui la foto.
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Sense cabells

Amb  cabells

Amb el conta gotes prendrem mostres del color del cabell que volem fer i farem
pinzellades comencen a de dins a fora fen una mica de corba, (cal entrenar una
mica). Per descomptat pintarem en capes separades i si en fen varies millor.
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NOTES

BIBLIOTECA

NOUS SOCIS :
Iñaki Percaz Jimenez
Agustí Codinach Yzquierdo

NOTA DE LA VOCALIA DE CONCURSOS 
Es prega als socis que obtinguin algun premi en concursos Nacionals o alguna 
acceptació en els Internacionals, ho comuniquen a l’Elisenda de Secretaria per tal
de que sigui publicat al Butlletí. Gràcies.

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
PRIMER SALON PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONAL “LE CATALAN”,
organitzat per Perpignan Photo-Culture en Catalogne.
Miquel Peiró 2 acceptacions
3rd SPANISH ANDORRAN IBEROAMERICAN DIGITAL CIRCUIT 2012
Joan Palmer 23 acceptacions 
una medalla FIAP platejada, una medalla PSA daurada, una medalla PSA plate-
jada, una medalla CEF platejada i el Premi especial a la Millor foto de tema Moli
de tot el circuit.
XXII BIENAL DE FOTOGRAFIA DE L’ESPORT REUS
Lluis Sánchez Narro   4 aceptacions
Miquel Peiró Crespi    2 aceptacions
9è. CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTIVAL DE LA BAELLS 2012, organitzat per
Consell Comarcal dels Ajuntaments de Cercs, Vilada i Berga.
Primer Premi : Domènec López Alió

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN
El nostre consoci i amic Ferran Moran Gay exposa la seva obra “Fotografies de
Viatges” a “Cuidat” C/. Comte Borrell, 84 de Barcelona . Del dia 10 de setembre
fins a 10 octubre. Horari de visites : de 10,00 a 14,00 matins i de 17.00 a 20.00
per les tardes.
Felicitats amic Ferran, els que hem vist la teva obra hem quedat encantats,.

OCTUBRE

Consuelo Nava Hernandez
Mª Teresa Castillo Bonet

Tal i com  s’indica al llibre, el còlera de 1885, va ser la
darrera gran epidèmia que va afectar Catalunya durant
el sègle XIX.En Jordi Algué, nascut a Súria investiga l’a-
fectació del còlera al mig Cardener i en concret a
Súria.La coberta d’aquest llibre es una fotògrafa de
l’autor Rafael Degollada, i que pertany al fons de l’ar-
xiu del Museu.

Agraïm al Jordi la seva donació.

Hem rebut per a la nostra Biblioteca per part del seu
autor Sr. Jordi Algué, el llibre “EPIDEMIA, PROGRÉS I
SOLIDARITAT” El Còlera de 1885 a Súria.
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ACTES OCTUBRE

AVANÇAMENT NOVEMBRE

Dia 1, dilluns, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica
de l’autor José Francisco Avila titulada “Rajoles i alguna cosa més”.
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 20, dissabte, a les 10.00 hores. Taller de fotografia documental, per Gabriel Brau
Dia 24, dimecres, a les 19.30 hores. Projecció de l’audiovisual titulat “Homes” a
càrrec de 15 socis i sòcies. Muntatge i musica de Quim Lorenz. Coordina Elisenda
Domingo. 
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.

Dia 5, dilluns, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogrà-
fica de l’autor Daniel Garcia titulada “No en se més”.
Dia 8, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’Estudi amb model. 
Inscripcions a Secretaria.
Dia 11, diumenge, a les 14.00 hores. Dinar de Germanor. 
Inscripcions a Secretaria màxim fins el dia 5 de novembre.
Dia 16, divendres, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica
col·lectiva de la plataforma “Blipoint” titulada “PHOTOOUTCOLOR”
Dia 19, dilluns, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició foto-
gràfica de l’autor Àngel Gil Bayon titulada “Temps fugit de la fotografia en blanc i
negre (Anys 60)”………..
Dia 24, dissabte, a les 18.00 hores. Sessió d’Estudi amb model. 
Inscripcions a Secretaria.
Dia 27, dimarts, a les 19.30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 29, dijous, a les 19.30 hores. Veredicte públic del concurs de temes obligats.
Tema : “Viatges”
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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

2 pantallas gegants d’alta definició.

w
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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.

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

Agrupació Fotogràfica
de Catalunya Creu de Sant Jordi


