NOTES D’INTERÈS
PROPER TALLER
Taller conjunt amb l’Agrupació de Sant Adrià
i l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
NOVETATS CS5 i CS6
Dissabte dia 1 de desembre
de 9,30 a 14,00 hores
Lloc AFC. del Duc 14 Pral.
Nou camera Raw, millores en la interface,
millores en minibrigde, etc.
Nou tutorial fotos en moviment.
Per José Luis Trinidad

Inscripcions a secretaria
Sant Adrià o de la AFC.

TALLER D’EN GABRIEL BRAU

“La Fotografia està al carrer”

El proppassat dissabte dia 20 d’octubre un grup d’una vintena de socis vàrem gaudir
de l’experiència i professionalitat del fotògraf, amic i soci, en Gabriel Brau. Va ser
un taller la finalitat del qual era donar-nos les pautes per saber captar fotogràficament
d’una manera espontània la realitat de les persones en llocs públics. En Gabriel va
insistir en la importància de reflexionar abans de prémer el botó de la càmera, la fotografia, ens va dir, és un acte reflexiu, sense reflexió no hi ha contingut i sense contingut no hi ha fotografia. Com a fotògrafs hauríem de ser més selectius a l’hora de
fer les fotografies, procurant que el contingut de les nostres imatges aportin estímuls
visuals a qui les contempla. Per tant hem de buscar imatges que emocionin, que suggereixin, que facin pensar a l’espectador, que el sorprenguin. Per veure fotogràficament, hem de mirar amb els ulls i veure amb el cervell i això és molt complex ja que
es barregen: coneixements, formació, creences, sentiments... tot el que portem a la
“motxilla”. La barreja de tot això és el que conforma la subjectivitat de la fotografia.
Desprès de tots aquests raonaments i disquisicions, va projectar
i analitzar fotografies d’autors de
gran prestigi tant nacional com intencional i els assistents a l’acte
vam poder participar i aportar les
nostres opinions. Tot plegat va ser
una experiència molt gratificant i
que sense dubte ens va fer i farà
REFLEXIONAR. Gràcies Gabriel.
Francesca Portolés i Brasó
Foto Lluis Girona
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EDITORIAL

s

i analitzem una mica la trajectòria
de la nostre Entitat, ens adonarem que
som socis d’una de les millors Agrupacions del país.
Tenim la sort de tenir un local de propietat, que ens dona la autonomia necessària per no haver de dependre de
ningú i poder organitzar les nostres activitats. Tenim una antiguitat i una història que ens avala, amb el nostre
passat, el nostre present, i perquè no
desitjar-ho, el nostre futur.
Des de la fundació de la nostra Entitat
fins avui, tenim la sort de gaudir d’artistes molt reconeguts, tant a nivell nacional com internacional, que, alguns
d’ells van iniciar la seva passió per la
fotografia a l’Agrupació.
Les nostres instal·lacions són l’admiració d’altres entitats. Comptem amb una
sala d’exposicions que té una llista
d’espera per més d’un any i on celebrem tota mena d’actes culturals, presentacions de llibres, conferències,
tallers, projeccions d’audiovisuals, veredictes de concursos, etc., amb una
gran afluència de públic a tots ells.
Tot aquest resultat és gràcies, fundamentalment, als socis.
El fet de sentir-nos que formem part
d’aquesta Entitat, ens obliga a superarnos, en tots els àmbits, tant en l’artístic
com en l’organitzatiu. Quan participem
en concursos volem donar el millor de
nosaltres, i si guanyem, sentim l’orgull
de que darrera del nostre nom consti
“de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya”, per a nosaltres, això, és un valor
afegit.

També, quan organitzem o participem
en una activitat, volem que surti el millor possible i que tots els assistents
quedem satisfets. Això podria ser un
motiu perquè molta gent, que no pertany a l’Agrupació i que s’assabenti de
les nostres activitats, pugui animar-se a
fer-se soci.
Quan formen part del Consell Directiu
sempre voldríem fer moltes coses, cursos, tallers, concursos, sortides, etc., en
definitiva, tot el que ens pugui ajudar a
millorar i a divulgar la imatge de la
nostra Agrupació. Tot aquest esforç va
donant el seus fruits. Moltes vegades
ens visiten estudiants per fer alguna tesi
de fotografia, també rebem peticions
per consultar la nostre fototeca, particulars que disposen de càmeres i negatius antics escullen la nostre Entitat per
fer la seva donació, ens demanen que
fem tallers a fundacions, col·legis, etc.
Amb el pas del temps et preguntes,
¿com és que ens demanen que fem veredictes fora de l’Entitat o venen a ferlos a casa nostre?, ¿com arriben a la
conclusió de que el material antic estarà en bones mans i desitgen fer-ne
una donació?, ¿com fundacions i
col·legis demanen que els hi fem algun
taller? o ¿per què les escoles s’interessen per donar a conèixer l’Entitat als
seus alumnes?.
Per mi la resposta és molt clara, rere
nostre tenim un passat amb molta història, el nostre present és il·lusionant i
amb aquestes dues coses, només
podem aspirar a un futur millor.

Pere Romero
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EXCURSIÓ A BANYOLES, BESALÚ I BEUDA
El passat dia 6 d’octubre , un
nombrós grup de socis vàrem
participar en la segona excursió d’aquest 2012. Vàrem visitar tres viles emblemàtiques
de Catalunya: Banyoles a la
comarca del Pla de l’Estany, i
Besalú i Beuda a La Garrotxa.
En cadascun dels llocs el
temps va ser limitat però suficient per fer moltes fotografies i visitar els indrets més
bonics de cada població.
A Banyoles vam ser-hi una hora i tres
quarts, el dia era clar , amb uns pocs núvols decoratius i una mica de boirina
que quasi bé sempre s’escau en algun
punt de l’estany. Ens vàrem repartir en
grupets i penso que tothom va quedar
content dels seus resultats fotogràfics.
Amb una climatologia poc tardorenca,
semblava més de finals d’estiu, vàrem
voltar una part de l’estany i la criatura
marina ,que segons la llegenda l’habita,
no es va manifestar gens, hauríem de repetir alguna visita en ple hivern i a hores
sense claror per imaginar la presència
del famós drac.
Després va tocar el torn de la visita a Besalú, estava plena de turistes, els banys
jueus i altres edificis del Call eren tancats, alguns vàrem visitar les seves esglésies, totes obertes, en la de Sant Vicenç
hi havia un casament , els nuvis eren anglesos i ens va fer gràcia sentir al capellà
que oficiava que va dir :” Jo d’angles no
en se gaire però la meva mare va anar a
Londres a aprendre l’idioma i el fruit d’aquell viatge soc jo mateix”, aplaudiments de tots els presents , fotos i cap a
una nova església, ja sense més casaments. Temps esplèndid, senyeres independents per tot arreu i cap a l’autocar
corrent, alguns i alguna varen arribar
pels pels tastant unes ratafies i un vi

Foto: Agusti Codinach
ranci, naturalment van arribar contentíssims i passant olímpicament de les pitades dels altres.
El dinar vam fer-lo a Beuda, al restaurant
Montserrat, tothom va quedar satisfet del
boníssim, variat i abundant menjar. El
sorteig dels regals, els brindis per l’Agrupació i molts “Visca Catalunya” van
posar el punt final a l’àpat.
A Beuda hi ha una bonica i petita església romànica dedicada a Sant Feliu, és
del segle XI i ens la van obrir per a nosaltres, dins tot era emoció i recolliment,
crec que entre tots vam fer mil-i-una
fotos. També la visita al petit i pulcre cementiri , des de on l’absis de Sant Feliu
es veu majestuós, els alts xiprers i les petites tombes ens van omplir de sensacions espirituals.
Foto de grup davant l’església, ultimes
fotos dels massís del Mont, llàstima que
l’autocar no ens hi pogués acostar. Tornada a Barcelona amb el tradicional sorteig d’obridors i llanternes que fan
contents als que no ens toca mai el
premi gran. Un dia molt aprofítat i esperant ja la propera, segurs d’anar guanyant cada dia més participants.
Elisenda Domingo
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EXPOSICIÓ

SALA BRUNO ARGEMÍ

“SETMANA SANTA” EXPOSICIÓ D´IGNASI MARROYO

D’aquells foscos anys seixanta, ens han
quedat gravades, aquelles escenes de
Divendres Sant en que, la religiositat de
tot un poble amb els condicionaments
polítics i religiosos imposats afectaven
absolutament qualsevol activitat ciutadana especialment, les lúdiques. Les
processons de Setmana Santa, pel fet de
que es desenvolupessin fora dels temples, impressionaven per la seva dramatúrgia, especialment per el ciutadà sense
passió religiosa i no cal a dir si era agnòstic o ateu.

D`aquells anys ha perdurat una documentaciò gràfica, portada a terme per fotògrafs professionals ò aficionats, d`una
gran qualitat. Notable eren aquelles parelles ò grups,com Terrè, Massats i Miserachs, Maspons-Ubiña. També en
grups com “ El Mussol “, “ El Gra”, etc.
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Visualitzant una i altre vegada la col·lecció d`obres d’Ignasi Marroyo ,em sembla
que tots aquells personatges, envoltats de
foscor on el negre domina completament
l`escena i especialment la actitud i els
seus rostres hieràtics,que, semblen atemorí als nombrosos nens que són protagonistes d`una part important de les
obres exposades. És gràcies a grans fotògrafs com Marroyo a la seva època, ò actualment Cristina Garcia Rodero

(si exceptuem l’edulcorant reportatge
dels Prínceps d’Astúries), que ens han
deixat un valiosíssim llegat històric de
l`Espanya Negra. Gran poder d`observació de Marroyo que fa que el famós “
instant precís” del Mestre Cartier Breson,
perpetua situacions en el seu moment
àlgid. Enquadraments perfectes,i un correcte equilibri tonal, gràcies a un perfecte positivat.

De les fotos més notables,destaca el
grup de capellans portant un crucifix
amb l` escenari bromós del port de
Barcelona al fons. Un grup de fidels al
voltant d`un capellàamb actitud messiànica, al barri del Somorrostro. Per trencàr el dramatisme general de la mostra,
un guardia urbà, amb els braços en creu,
sembla que estigui donant la benedicció
“Urbis et Orbi, als fidels d`una professió.
Crec que l’obra capital de la mostra, al
meu entendre es aquell nen amb hàbit,
envoltat de negres personatges i crucifixos que l`infant no vol ni veure, la qualificaríem de veritable obra d’art, una
mena de continuació del llegat del gran
mestre Ortiz de Echague.
Molt agraït amic Marroyo per aquesta
gran mostra, sense coloraines però amb
un gran contingut fotogràfic.

M`impressionen les imatges on els nens
són protagonistes i els seus rostres vaticinen somnis terrorífics envoltats d` uns
personatges, coronats d`aquelles cucurulles negres.

F. Bedmar
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ENTREVISTA

MARIÀ IGNASI MARROYO

Com neix la seva aficio per la fotografia?
Va començar de molt petit, durant la guerra civil ell vivia al barri de la Ribera, al
carrer Abaixadors. Hi va caure una
bomba i un milicià va salvar-los a ell i a
la seva mare. Llavors va anar d’intern a
una escola i el director va mostrar-li una
càmera d’aquelles antigues de fusta, es
va quedar impactat. A la postguerra la
seva mare li va regalar una càmera senzilla marca “única” i ja feia moltes fotos,
també es va fabricar una ampliadora
amb una llauna d’olives i amb òptiques
que va adquirir als encants vells. Amb
opuscles sobre fotografia va aprendre a
revelar i a fer-se els líquids.
Va rebre alguna mena de formació?
Es cent per cent autodidacta, quan va
fer-se soci de l’A.F.C. era l’any 1958, ja
feia temps que era un bon fotògraf amateur. Es guia sempre per la intuïció, reacciona davant el que veu i dispara.
Va anar a parar a l’Agrupació perquè ell
treballava prop dels jardinets de Gràcia
i va entrar a una fusteria per demanar
una peça per l’ampliadora casolana , el
va atendre el Sr. Jordi Munt que ja era
soci nostre i ell el va introduir a la l’Entitat.

Com va neixer el grup “El Mussol” i amb
quina finalitat?
Essent soci de l’A.F.C. trobava que la fotografia que imperava era poc agressiva
i ell no s’integrava gaire. Va conèixer al
soci Joan Colom, tenia al seu amic Jordi
Munt també va fer-se amic del Sr Enric
Garcia Pedret. Parlant amb el comentarista de fotos Josep Mª Casademont els
va posar en contacte amb els Srs. Jordi
Vilaseca, Josep Albero , Josep Bros i Antoni Boada de Tarrassa. Així va néixer “El
Mussol” El Sr. Casademont els va proposar de fer una sèrie de reportatges, entre
ells el Rally de Sitges. També van exposar
a la Sala Aixelà de la Rambla Catalunya
(ara tancada)
Anècdotes del grup: Feien fotos al Born,
al Somorrostro, Al Raval, de les processons de Barcelona, etc. Algunes els hi
van publicar al “Correo Catalan”, però
moltes eren censurades. Una de les
seves fotos titulada “La liberacion de
Barcelona” va portar molta polèmica, es
veia la barana del passeig Marítim i al
fons les barraques del Somorrostro. Uns
personatges ben vestits miraven la gent
de les barraques amb menyspreu. També
les fotografies de Setmana Santa no
varen agradar ni a les autoritats ni als bisbes que en aquella època manaven molt
en aixó de la censura.
El grup “El Mussol” era molt avantguardista respecte a les fotografies d’altres fotògrafs de l’època.
Expliqui alguna anécdota més d’aquells
anys.
Ens diu que el periodista Perez de Rozas
el criticava molt perquè a les fotografies
de nit no feia servir el flash. Ell preferia
forçar la pel·lícula i això feia sortir molt
de gra a les imatges.
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Alló tan criticat després va ser un estil
de fotografia que va imposar-se.
Ens explica que ell volia organitzar un
concurs nacional de Retrat a l’A.F.C. i
li van dir que no i que no tindria cap
acceptació. Finalment va anar a Rubí
on va ser fundador del Grup Fotogràfic
“El Gra” i allí van organitzar el concurs
de retrat que va durar 10 anys.
Te alguns fotografs de referència ?
Ens cita Alvaro Ezquerdo, Els Closa, pare
i fill, Joan Colom, Josep Mª del Reyno
Antic i Pere Margafef. Com a persones
que admirava molt de casa nostra recorda al Sr. Lluc i per sobre de tot a Carles Coma.
Quin es el seu punt de vista sobre la fotografia digital?
Es va introduir al digital l’any 1995 i poc
a poc va anant adquirint coneixements i
un nou equip. Després va donar alguns
cursets de manera altruista a molt llocs .
Ara te tot el seu arxiu digitalitzat amb
unes 50.000 imatges.

Més anècdotes: Ens adelanta de que
quan obrin el nou Complex del Born, es
possible que li dediquin una sala a una
exposició permanent de fotografies d’ell.
Moltes ja les han adquirit.
Ens diu que el seu lema és : Primer la família, després les persones i per últim les
idees.
Te tres fills que encara no dedicar-se plenament a la fotografia, hi entenen i la admiren. Ell esta molt content de ser
autodidacta i d’estudis únicament té el
certificat d’estudis primaris, tot i així està
molt capacitat per aprendre i ensenyar.
Ha estat un plaer parlar amb el Sr.
Marroyo i ens ha convidat a visitar el
seu arxiu.
Ho farem i li donem les gràcies per
venir a casa nostra a contestar les preguntes d’aquesta entrevista.

Sílvia Gausachs
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NOU ESPAI

ESTAMPES DE LISBOA I UN PESSIC D‘OPORTO
de Sílvia Ametller

Són molt encertades les últimes exposicions del “Nou Espai” de la nostra Agrupació. Ara la que ens presenta la Sílvia,
també en blanc i negre, sembla fer reeixir l’esperit més clàssic de la fotografia.
La Sílvia és una dona encisadora i molt
alegre que en aquesta ocasió transmet
tota la seva vitalitat i entusiasme juvenil
plasmat en les imatges que presenta de
Lisboa i Oporto, unes ciutats que conserven tot el nostàlgic encant dels seus
vells carrers, sense perdre la modernitat
que els temps més propers han marcat la
seva urbanització. Aquests llocs són un
excel·lent motiu per a la càmera, si hi ha
un bon fotògraf que ho sap aprofitar i la
Sílvia ha tret un molt bon resultat d’aquestes possibilitats.
Vull remarcar el que considero el més
important: totes les fotografies d’aquesta
exposició són fetes pel sistema analògic,
el de sempre, emprant la pel·lícula i fent
les còpies sobre paper fotogràfic mitjançant l’ús de l’ampliadora i el revelat químic. Aquí la Silvia es mostra com una
experta en aquest difícil art. Blancs perfectes no gens cremats i ombres amb tot
el detall, són la prova evident del domini
d’aquesta tècnica.
Comento les imatges que més m’han
agradat, si be podrien ésser d’altres qualsevol, atesa la gran qualitat de tota l’exposició.
Impressionant és la imatge del pont
metàl·lic anomenat 25 d’abril que amb
una longitud de 2.277 metres, el més
llarg d’Europa, creua el riu Tajo. Fou
construït per la mateixa empresa que va
fer el Golden Gate de San Francisco i va
ser inaugurat el 6 d’agost del 1966, després de 45 mesos de treball.
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Es una meravellosa obra d’enginyeria
que la Silvia ha captat amb tota la grandiosa espectacularitat.

Un tramvia, mitjà de transport usual a
Lisboa, creua una amplia plaça assolellada i amb molt poc transit (quina sort).
Al darrere un gran edifici semblant a un
palau, seu d’alguna administració governamental, forma la imatge majestuosa
d’un temps esplendorós i ja passat que
encara atresora el seu record llunyà. Al
bell mig de l’edifici sobresurt una part
més alta que mostra una entrada immensa en forma d’arc. A dalt de tot, un
grup escultòric format per un ésser mític
sosté en cada mà una corona de llorer
que ofereix a les deesses que té al seu
costat. Al darrere, unes banderes simbolitzen la mitificació dels ideals anhelats.

En un encertat contrapicat, la Silvia ens
ofereix la imatge d’una torre que té per
igual elements metàl·lics (els suports), i
unes finestres que recorden l’estil gòtic.
Curiosament aquesta edificació emergeix quasi sense espai entre dues façanes
molt properes, com si volgués fugir dels
edificis que l’empresonen. La torre és
una talaia a la que s’hi pot pujar per fruir
d’una vista panoràmica de Lisboa.

Tot l’encant d’un vell i estret carrer ha
estat plasmat per la Silvia i ara podem
veure un vell funicular disposat a emprendre una vegada més la seva ascensió, vers el camí tan conegut, imitant el
mite de Sísif i obrint-se pas entre les parets laterals que quasi no el deixen avançar. L’únic modernisme que es pot notar
en aquest vehicle és el de la seva alimentació elèctrica conduïda per una
línia trifàsica , a jutjar pels dos pantògrafs separats. De totes maneres, el més
interessant de la imatge és l’ambient decadent i nostàlgic que impregna aquesta
fotografia.
D’Oporto la Silvia s’ha emportat la tranquil.la imatge de la façana d’una farmàcia que té tot l’encís d’altres temps. No
és estrany, atès que el seu rètol ens informa de la data de la seva inauguració:
1804. Es força atractiva la seva decoració de fusta amb el clàssic anagrama de
la serp alçant-se en una copa, tot i que
en aquest cas són dos rèptils simètrics.
La fotografia té un enquadrament perfectament lineal com correspon a una composició arquitectònica. El resultat ha
estat magnífic.
La última fotografia que he triat està feta
a l’estació de ferrocarril de Lisboa. Sorprèn l’ immensa estructura metàl·lica de
la cúpula de dimensions grandioses, que
deixa quasi oblidades les vies. La complicada estructura d’aquesta construcció
em fa pensar en l’esquelet d’un estrany
animal gegantí que té l’estació empresonada entre les seves urpes. Molt bé per
aquesta composició impactant.
Acabaré felicitant ben entusiàsticament
a la simpatiquíssima amiga Silvia per
aquest treball fotogràfic tan reeixit tot esperant la seva propera exposició que a
ben segur ens deleitarà tant com
aquesta.
Joan Martí
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NOU ESPAI

RAJOLES I ALGUNA COSA MES

El passat primer d’octubre es va inaugurar al nostre Nou Espai , una nova exposició fotogràfica del nostre consoci i
amic José Fco. Avila amb el títol de “Rajoles i alguna cosa més” . L’amic i consoci Avila és un gran viatger, també
participa en moltes de les nostres excursions i de tots els llocs que visita, va cercant rajoles i rètols amb paraules o sols
amb imatges. Ens diu que en tenia una
bona col·lecció i que va decidir compartir amb nosaltres algunes d’aquestes petites mostres d’art , dignes de ser llegides
o de ser interpretades. Dir que ha estat
una interessant exposició i que els espectadors hem gaudit molt visionant-la i
interpretant cada fotografia.
Comentaré algunes de les que hem triat
entre l’autor i jo perquè apareguin al
Butlletí juntament amb el comentari de
l’exposició.

A Girona, amb el fons d’unes antigues
pedres veiem un divertit rètol que indica:
A Roma 1.079, a Benarés 9197 i a La
Meca 4926. Ens comenta l’amic Avila
que molta gent amants d’aquests llunyans indrets es fa la fotografia de torn.
De la ciutat d’Olot va portar-nos un preciós rètol modernista que anuncia una
marca de cigarretes. Veiem una jove
musa molt etèria i pintada amb policromats vermellosos.
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de l’autor José Francisco Avila

Es una de les que més atreuen d’aquesta
exposició.

Des de el Casino de Vic veiem una rajola
també molt artística d’una figura femenina que representa l’hivern. Ressalta la
figura de la dona amb color blau i el fons
terrós d’uns maons de la paret, a la part
inferior de la imatge , uns arbres sense
fulles ens recorden que som a l’estació
del fred.

Una típica rajola blava que va col·locar
a Guissona la “Liga en contra del mal
hablar” ens diu : “Alabado sea Dios, por
dignidad , por cultura, hablad bien”. Al
bell mig de la peça hi apareix un Sant
Jordi matant el drac. Penso que molts politics haurien de llegir-la i així dirien
menys bajanades de les que actualment
diuen. Bona foto i bona lliçó de civisme.

A la població de l’Espluga, prop d’on
neix el riu Francolí hi trobem una placa
que ens ha fet esgarrifar. Llegiu-la tota
perquè parla d’una riuada de l’any 1874
amb referència a una nit dissortada on
van morir 23 persones i amb unes pèrdues materials de 4000 duros que per
l’època devia ser una fortuna. S’ha de
llegir tota la placa i us ho recomano.
A Garraf, l’Ajuntament ha col·locat una
artística rajola amb el mapa de la població i els noms dels carrers. La gràcia de
la fotografia està en que a sota de la gran
rajola hi ha un rètol de fusta que diu:
CITY KANSAS SEU-TI. Ja veieu la broma,

si estàs cansat , reposa i no es el nom de
l’americana ciutat de Kansas. Aquí la
gent riu molt i felicita a l’autor per
aquesta troballa.
I acabo a la vila de Moia amb un bonic
mosaic de l’himne de l’arbre fruiter,
poema de Joan Maragall. Un pagès amb
barretina canta i treballa alegrement.
Llegiu tot el poema que es un petit homenatge a la natura.
Felicitats amic Avila, una exposició que
ens ha tingut molta estona contemplantla i llegint tot el que hi deia. Esperem la
teva propera que de temes en tens sempre de ben variats.

Elisenda Domingo
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AUDIOVISUAL
El passat dia 18 de setembre va tenir lloc
a la nostra sala “Bruno Argemí” la projecció de l’audiovisual titulat “Quan la
pedra esdevé esperit” de l’autor Joan
Martí. Així vàrem estrenar la nova pantalla gegant.

L’amic i consoci Joan Martí és un dels
nostres comentaristes del Butlletí i a part
de ser bon redactor i fotògraf, és un gran
aficionat als audiovisuals, ja n’havíem
vist alguns a la nostra entitat, però aquest
últim ha estat sensacional. Ens va explicar que va utilitzar una càmera Nikon D80, les fotos les va fer a pols perquè no
deixen fer servir el trespeus. Va utilitzar
diafragma 3,5 a 1/30 de segon i una sensibilitat entre 400 i 800 Asa, amb el balanç de color automàtic. L’amic Joan es
declara un entusiasta de l’obra de Gaudí
i ens va comentar que passejar per l’interior del Temple va fer-lo entrar en un
món oníric i surrealista on les pedres que
l’envolten van fer-li viure una sensació
màgica de plàcida eternitat.
Com a espectadora vaig quedar molt
emocionada passejant amb l’autor a través de les seves imatges, gaudint del
bosc en que es converteix les imponents
columnes, captant la llum misteriosa
dels moderns vitralls, imaginant el só angelical del seu monumental orgue, veient l’alçada dels sostres que m’elevava
vers el cel.
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DE JOAN MARTÍ
Pensant en el mateix Gaudí, que no va
veure acabada la seva obra més espiritual i majestuosa, interpretant cada paraula gravada a les pedres, totes elles són
emotives i curtes oracions que ens connecten amb Déu. Recordo també el passat dia 7 de novembre de 2010 en que
el Papa Benet XVI va venir a Barcelona
per consagrar el Temple com a Basílica i
com va pregar amb tots nosaltres perquè
Gaudí esdevingui un Sant .
En fi que vull felicitar molt efusivament
l’amic Joan per aquesta petita obra d’art
que ha estat aquest seu últim audiovisual, felicitacions que faig extensives a
l’amiga Maria Teresa Tarabal per triar la
magnífica musica de Vangelis , molt
adient la composició “Ignacio” per fernos vibrar amb les imatges, d’ella també
es el muntatge de l’audiovisual.

Endavant Joan si aquí sense el trespeus
ja vas aconseguir bones fotografies , en
altres audiovisuals on et donin més facilitats faràs meravelles i ja ho estem esperant.

Elisenda Domingo
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IV CONGRÉS DE JURATS DE FOTOGRAFIA DE CATALUNYA
Plou, plou, plou tot el dia…no sé si això serà un bon auguri o presagia tamborinada. Ja ho veurem ! Vilafranca del Penedès poc abans de les 10 del matí. Un cop
rebuda l’acreditació i el dossier amb la documentació del dia, i després d’haver
pres un tallat acompanyat d’algunes gormandisses de la terra, comença la sessió.
El lloc és fantàstic: un teatre de principis
del s. XX, tot ell de fusta policromada,
amb varis pisos per les llotges ornades
amb daurats i un terra de fusta, impressiona per la seva bellesa i harmonia. Dit
sigui de pas, és l’únic que es conserva a
Catalunya d’aquestes característiques. En
aquest marc és son es fa la fotografia del
grup, que jo calculo a ull que devem ser
un centenar de tocats de l’ala per una
mateixa passió. Ara ja tindrem constàn- Taula presidencial amb les autoritats
pertinents que fan un breu discurset de
cia històrica i record d’aquesta jornada. benvinguda. Res a comentar !
Comencem bé.
Primera ponència a càrrec de Domènec creació i novetat que aporta, entenent
Roca, amb el tema “Lectura d’una foto... que la reiteració d’un estil o d’una maquè pesa més en una foto ?. Fill de Se- teixa foto és la mort de l’artista. Com a
cundino Roca, un dels pioners de la fo- conclusió “els jurats han de ser valents”
tografia a casa nostra. Il·lustra la seva diu . i pels jurats una cita em sembla que
ponència amb un passi de fotos moltes del seu pare: “ Cada cm2 d’una foto que
de les quals són antigues i d’altres actu- no diu res, és un punt menys en la quaals que visualment ajuden a comprendre lificació”.
el que està exposant de paraula. Àgil en Pel que fa a la segona ponència, aquesta
el discurs, clar en les idees i categòric en la va aportar el basc José Luis Irigoien,
els respostes que dóna en el moment que va donar una “Visión de los Jurados
del col·loqui. El cos de l’exposició es de Concursos en Euskadi”. A part de recentra en l’Apreciació Visual, que des- marcar abastament la honestedat dels juenvolupa a partir de la subjectivitat que rats en el País Basc, ens va explicar la
impregna la creació de l’obra fotogràfica seva visió personal a partir del pas de la
així com la interpretació i valoració que fotografia analògica a la digital, on per
d’ ella en pot fer el jurat. Però no n’hi ha ell és el mateix concepte i el mateix tipus
prou ! cal contemplar la fotografia des de foto, però que ara ho fa amb una eina
del punt de vista de l’estètica, amb l’a- més potent i més còmode. Remarca molt
compliment o no de les regles que tradi- la manca de cultura visual, on sovint ens
cionalment defineixen la composició de limitem a dir que m’agrada o no m’al’obra plàstica i que, diu en Domènec, grada una fotografia, però que no en
tenim inserides en el nostre cervell, mal- sabem explicar el per què. Molta gent
grat les tinguem en l’ inconscient. Cal jove saben fer anar el PC i els programes
també analitzar la tècnica on hi pesa que a base de córrer els cursors a munt i
molt el domini del photoshop i l’estètica avall modifiquen sobre la marxa les
que depèn molt dels corrents, de les cul- imatges que han seleccionat, d’ entre els
tures i de les “modes”. Finalment com milers i milers de disparos que han fet en
que l’art és creació, cal valorar també la un viatge, si és que arriben a fer-ne una
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selecció. La lliçó per a tothom hauria de
ser: abans de disparar la càmera cal preguntar-se què, com, per què volem fer la
foto. L’hem de veure ja en l’inici en el
seu resultat final, altrament per més photoshop que hi apliquem després, la fotografia quedarà buida de contingut. Apa,
aquí queda això ! Per tant, i com a conclusió, cal formació, formació i formació
fotogràfica i no pas solament de l’eina
que és el photoshop per aprendre aquest
ofici i això no vol pas dir anar a estudiar
a la Universitat on Belles Arts expandeix
llicenciats i títols però no pas artistes.
M’agraden els bascos que no tenen pels
a la llengua...Gora Euskadi !
Falcons, dinar, vi i cava a dojo, per fer
els honors a la terra on estem. Molt bé
àdhuc el pac de vi i cava i delicioses catànies amb que al final ens varen obsequiar a tots els assistents, a més dels dos
punts que rebíem de la Federació Catalana de Fotografia, pel fet d’haver assistit
al congrés, tal i com ens va dir el seu
Presi José Antonio Andrés Ferriz. Amén.
Per la tarda el Sr. Joan Solé Bordes ens
va fer una històrica exposició dels inicis
de la fotografia al Penedès, que els ignorants com jo desconeixíem que ja a finals del s. XIX ja hi ha fotografies
castelleres, com no podia ser d’altra manera a la terra dels verds.
La taula rodona va animar la migdiada.
El moderador va començar amb una
provocadora pregunta: “Les agrupacions
fem bé els concursos ?” Gairebé res... Els
tres ponents varen dir la seva i de seguida va intervenir el públic, en que algú
ja va fer gairebé una nova ponència...

Millorar les bases, seguir les normes de
la FCF, igualar la llum i la il·luminació
de les sales i començar a fer que els jurats que remen les fotografies es posin
guants blancs de cotó. Equilibrar les
bases a Espanya amb els concursos internacionals. El punt neuràlgic de tot plegat va ser el fet de presentar o no fotos
“inèdites i no premiades” i fer-ho constatar a les bases. Aquí hi va haver la salsa
de tomàquet que va impedir que el moderador pogués seguir presentant noves
qüestions als components de la mesa.
Ja per acabar el
president de la
FCF va demanar
que es fes pública lectura del
nou document
per als jurats de
Catalunya “El 10
x 10 del jurat fotogràfic” que va
El nostre company
ser lliurat a tots
Andreu Clapés, fent
els assistents i lectura del document
El 10X10 del Jurat
que properament
se’n farà més difusió.
Ja per tancar la jornada repartiment individual del diploma acreditatiu, amb la
corresponent fotografia amb els presidents.
Aquesta nota no és una crònica de la jornada, simplement són unes anotacions
subjectives del que va ser aquest IV
CONGRÉS DE JURATS DE FOTOGRAFIA DE CATALUNYA
Andreu Clapés i Flaqué
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XXVI Congrés de la Confederación Española de Fotografia
Del 12 al 14 d’octubre d’enguany, va tenir lloc a Palma de
Mallorca, la celebració del
XXVIè. Congrés organitzat per la
Confederación
Española de Fotografia. En
aquest Congrés, en el que estaven representades la majoria de
Federacions nacionals, les Agrupacions organitzadores de concursos internacionals i les que Joan Palmer, president de la CEF, a l’nici del
rebíem alguna distinció.
Congrés
Nosaltres vàrem assistir perquè l’Agrupació estava guardonada com a millor entitat
nacional de l’any 2012.
Un cop donat per obert el Congrés per part del President, el Sr. Joan Palmer, es va
procedir a la lectura de l’acte anterior, la qual va ser aprovada pels assistents, a continuació es varen presentar l’estat de comptes i el pressupost pel proper exercici, tot
degudament documentat i aprovat per majoria absoluta.
Algunes de les novetats van ser la nova pàgina web i alguns canvis al Facebock.
Tot seguit, es varen presentar les propostes per escollir, per l’any 2013, la millor
agrupació, el millor fotògraf nacional, el millor mitja de comunicació i el millor mecenes.
Desprès de les corresponents votacions, algunes d’elles molt ajustades, el resultat
va ser:
Millor Agrupació:
L’AGRUPACIÓ SANT JOAN BAPTISTA
DE SANTA ADRIÀ DEL BESOS
Millor fotògraf:
FREDERIC GARRIDO
Millor mecenes:
L’AJUNTAMENT DE LA VIL·LA-JOIOSA
Millor mitjà de comunicació
LA REVISTA ARTE FOTOGRAFICO ONLINE
Abans de donar per finalitzar, el Sr. Joan Palmer va demanar voluntaris per organitzar
el proper Congrés, desprès d’una mica de suspens, els companys de Vila Joiosa van
presentar la seva candidatura, quedant la data per determinar.
A la tarda va tenir lloc l’entrega de guardons del Circuit Internacional 3rd SPANISH
ANDORRAN IBEROAMERICAN DIGITAL CIRCUIT 2012.
Un cop acabat el Congrés, varem quedar emplaçats pel sopar de cloenda, en el que
es va fe entrega dels diplomes i títols de la CEF. Els nostres companys Jordi LLorca i
Frederic Sagués van rebre el títol d’Excel·lència de la CEF (ECEF) i la nostre Agrupació va rebre el diploma i la placa com la millor Entitat del 2012.
Pere Romero
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TUTORIAL PHOTOSHOP Nº 37

DOBLE PROCESSAMENT DE REVELAT ARXIUS RAW

Format RAW (Raw, en anglès, significa cru) és un format d’arxiu digital d’imatges
que conté la totalitat de les dades, tal com ha estat captada pel sensor digital de la
càmera fotogràfica on es va prendre. Com que conté la totalitat de les dades de la
imatge captada per la càmera i una major profunditat de color (en general de 36 a
48 bits / píxel), els seus fitxers tenen una mida d’arxiu molt gran, tot i que, generalment, usen compressió sense pèrdua d’informació. Les càmeres professionals i semi
professionals ofereixen en general l’opció de gravar imatges en aquest format. També
algunes càmeres compactes de nivell alt, ofereixen aquesta possibilitat. Aquest format és útil en aquells casos en què interessa arxivar una fotografia tal com ha estat
captada pel sensor digital, sense cap tipus de manipulació per la càmera, per poder
processar posteriorment a l’ordinador mitjançant un programa de tractament d’imatges (com pot ser Photoshop i / o Camera RAW). Per associació amb la fotografia
“analògica”, també sol conèixer el format RAW com negatiu digital.
Objectes Intel·ligents, en terminologia de Photoshop CS5, fa referència a objectes
i imatges associades a capes sense perdre les seves propietats originals. Per tant, si
parlem d’una imatge en format RAW, traspassar una fotografia des de Camera
Raw a Photoshop, com “objeto inteligente“, vol dir que quan es faci doble clic a
la capa de Photoshop que conté aquesta imatge, es tornarà a l’editor Camera Raw
i, quan es premi sobre la icona “OK” de Camera Raw es tornarà a Photoshop amb
caràcter general realitzats sobre l’objecte intel·ligent (la imatge) en la seva
corresponent capa.

Imatge tal com s’ha pres en format RAW
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Imatge final, processada com a objecte intel·ligent

Obrim el nostre arxiu RAW amb Camera RAW
Revelem la foto per a la zona, en aquest cas, dels monuments, oblidant-nos de la
zona del cel.
Aconsello que en la configuració de càmera RAW,
es seleccioni l’opció d’obrir Photoshop com objectes intel·ligents.
Podem fer el procés tant en 16 bits com en 8 bits.
Aconsellable en 16 bits.
Fem clic a obrir objecte. Automàticament se'ns
obrirà Photoshop.
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Obert Photoshop, veurem que tenim
una capa amb una icona especial
que ens està dient que tenim una
capa / objecte d’imatge o de traç
vectorial.
Hem de fer clic amb el botó dret del
nostre ratolí sobre aquesta capa i
prémer sobre el menú desplegable
on diu “nou objecte intel·ligent mitjançant còpia“.
Mitjançant aquesta acció dupliquem
la capa.

Fem doble clic sobre la primera capa i veurem que
tornem al revelador de Camera RAW.

Revelem la foto per a la zona del cel. Fem clic a ACCEPTAR Tornem a Photoshop.
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Ara veiem que tenim dues capes, ben diferents. Una clara o més clara i una altra
fosca. És important que la clara estigui per sota de la fosca.

Fer clic sobre la capa inferior (clara).
Control + A per seleccionar-la. Control +
C per copiar i carregar-la en la memòria.
Fer clic sobre la capa superior (fosca)
per tal de seleccionar-la com activa.
Creem una màscara de capa, clic a la
icona de crear màscara de capa.
(És aconsellable tenir durant aquest
procés com a color frontal el negre i el
blanc de color del fons).

Prement la tecla Alt a la vegada
que fem clic sobre la màscara
aquesta se’ns obrirà en blanc.
Amb les tecles control + V enganxarem la capa primera (la
clara) que portàvem carregada a
la memòria.
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Menú / Filtre / desenfocament / desenfocament gaussià.

Apliquem un desenfocament no inferior
a un radi de 100 píxels.

Fer clic sobre la icona de la capa superior i veurem el magnífic resultat del procés. Hem fusionat
dues capes amb diferent tractament en la seva
lluminositat, depenent de les zones exposades.
A continuació podem aplicar nivells, corbes i els processos
que estimem oportuns per acabar el nostre personal revelat.
Josep Gabalda
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EXPOSICIO AL RACÓ DEL SOCI
Aquest passat mes d’octubre vàrem tenir
exposades al Racó del Soci una sèrie de
fotografies realitzades pels socis i sòcies
que van assistir al Curset General de Fotografia que va impartir el nostre vocal
Manel Mataró. Veient les imatges crec
que els alumnes van treure molt de partit
d’aquest curset donat que en Manel Mataró és un bon comunicador i té molta
paciència donant classe. L’exposició és
un testimoni de la feina ben feta per part
de tots.
Comentaré una fotografia de cada autor,
de les quatre que tenien exposades.

En Ferran Agüir ha presentat un paisatge
de la Capadòcia, veiem les formes rocoses tan característiques d’aquesta regió
de Turquia, un cel clar sense cap núvol i
uns arbres en primer pla contrasten amb
el gris de les roques. Clàssica però molt
ben feta.

En Jordi Artiga en ha sorprès amb una
fotografia en blanc i negre , veiem una
paret blanca d’on penja un fanal antic i
queda molt original veure l’ombra deformada que segons com es mira sembla
un altre fanal.
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L’Anna Barnés ens ha portat una fotografia lineal on veiem una paret tricolor de
fons, al mig la vorera tota gris amb un
arbre i de primer pla i en moviment un
ciclista. Es Molt cromàtica i el personatge situat a la part dreta de la imatge
concentra tota la nostra atenció. Penso
que es una de les més creatives de l’exposició.

En Pep Blanes ha volgut aprofitar la sortida de fi de curs al laberint d’Horta per
presentar-nos una panoràmica dels murs
verds i retallats del laberint. Molt equilibrada i seria. Es una altre de les meves
favorites.

En Salvador Fontseré ha triat una original fotografia on veiem a l’aire lliure un
improvisat bodegó que consisteix amb
una cadira que serveix de guarda-roba,
una parca i un paraigua col·locat molt
adientment fan d’aquesta imatge una petita obra d’art.

La Sílvia Gausachs ens recrea la vista
amb unes ruïnes romanes que va captar
a Córdova. Un grup de columnes i una
estàtua omplen el primer pla, darrera
veiem un munt de pedres ,encara per
classificar, un bosc al fons i unes muntanyes completen la perspectiva. Molt
bona composició.
En Joan
Manel
Benavente,
un dels nostres habituals
guanyadors
de concursos,
ens presenta
una model
que porta un
sofisticat barret, un fulard
de plomes i
uns llargs guants vermells,
la veiem de
perfil i el cos nu realça molt enmig del
fons negre i el vermell de l’atretzo. Es
una bona fotografia d’estudi.

En Rafael Planas ha volgut regalar-nos
un macro. Molt ben captades les flors
vermelles amb una papallona de diversos tons. El fons desenfocat acaba de
donar un magnífic resultat a la foto.

En Robert Molins
ha portat una
imatge vertical on
veiem una mitja
porta i una paret
d’on surten unes
anelles que tenen
una
gruixuda
corda lligada amb
un nus. Colors
ocres i càlids amb
una
geometria
molt pensada.

En Francesc Solsona ens mostra una colla
de joves que participen en un ball de bastons, té la seva gràcia els peus que ballen
i les boques que canten. Està ben enquadrada perquè el grup omple tota la fotografia..

En Rafael Torrescasana ens fa participar
dels jocs amb les onades d’un jove surfista, Molt divertida la pirueta del noi que
desafia el mal temps. L’escuma omple
part de la fotografia donant una sensació
de moviment.
Felicitar al Manel Mataró i a tots els participants d’aquesta mini-exposició tot
convidant-los a que presentin els seus treballs individuals pròximament al nostre
Nou Espai. Per l’any 2013 es ple, però ja
podeu demanar-lo per l’any 2014
Elisenda Domingo
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TEMES OBLIGATS

DPMPS
Juan Manuel Benavente
9 punts
premi del mes

CLASIFICACIO
GENERAL COLOR
JUAN M. BENAVENTE 9
ELVIRA CASTELLVÍ
8

Elvira Castellví
8 punts
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NPOPDSPNB

EL PLAER DE LLEGIR

Eduard Cucalón 8 punts

Francesca Portolés
9 punts premi del mes

Elvira Castellví
7 punts

Victor Closa
7 punts

CLASIFICACIO GENERAL
MONOCROM
FRANCESCA PORTOLÉS
EDUARD CUCALÓN
ELVIRA CASTELLVÍ
VICTOR CLOSA

9 PUNTS
8 PUNTS
7 PUNTS
7 PUNTS
235

ARTICLE

INSTAGRAM, un nou concepte de fotografía

No és cap secret que el nostre món
corre a una velocitat increïble. Aquella
“cosa” que fa anys era impensable, ara
és una realitat assumida. Aquell treball
fet amb esforç, paciència i temps, ara,
mercès a les noves tecnologies, es pot
obtenir en un plis, plas ¡
Evidentment el món de la fotografia no
és pas aliè a aquesta evolució i revolució
que ens ha portat les noves tecnologies.
Ja no parlo de la fotografia digital, sinó
de que, gràcies a la imatge digital, el
paper del fotògraf ha canviat radicalment. Què lluny que queden aquells treballs en el laboratori, amb els líquids i
els trucs que fèiem servir per treure una
bona imatge !
De petit i no tant petit em deien i deia
també que “qui té la informació té el
poder”. Gràcies a les noves tecnologies,
la informació s’ha socialitzat. Tota la informació, i més, està penjada a la xarxa
a disposició de tothom, tothom d’arreu
del món ! Increïble fa ben pocs anys enrere !
Fa uns anys, fer fotos o ser fotògraf era
un ofici que només uns quans podien
exercir. Ara això també s’ha socialitzat i
s’ha universalitzat !
Viatjant pel Senegal, m’ha impressionat
com amb pocs anys la ciutat i molts pobles han canviat el seu skailab, distorsionat per les antenes de telefonia mòbil.
Un fotimer ! qui més qui menys té el seu
mòbil i no és estrany veure aquelles persones penjades a l’orella del seu mòbil.
La darrere innovació en el camp de la fotografia és l’ INSTAGRAM. Els diaris en
parlen, les televisions en presenten mostres, les empreses de serveis promocionen el seu ús. Però què és això ?
236

Simplement és una plicació gratuïta per
a compartir fotos, amb la que els usuaris
poden aplicar efectes fotogràfics, com
filtres, marcs i colors retro i vintage (objectes o accessoris antics però que encara no poden ser catalogats com
objectes d’antiquari) i així compartir les
fotos en diverses xarxes socials com Facebook, Twitter, Tumblr i Flickr.
L’aplicació va ser dissenyada per iPhone
i també està disponible per iPad i iPod i
que es poden descarregar des d’App
Store i des de la pàgina web. A principis
d’abril de 2012 es va publicar una versió
per Android i ja està disponible per ser
descarregada des de Google Play.
A finals del 2010 instagram tenia 1 milió
d’usuaris registrats. Al març del 2012 la
xifra d’usuaris registrats era de 27 milions. Això vol dir que qualsevol persona
d’arreu del món pot captar una imatge i
llençar-la al món. En aquests moments
són milions i milions de fotos que corren
per la xarxa i que cada dia augmenten
en nombre sense límit.

“És normal veure persones amb el
smartphone capturant imatges i amb
una sèrie d’artilugis com els filtres vintage saturi colors, desvirtuí paisatges o
aconsegueixi blancs i negres fantàstics”
diu el periodista David Castro.
Aquestes aplicacions són enormement
fàcils d’utilitzar, només cal la intuïció
per saber-se moure en el camp del digital i de les noves tecnologies en general.
He quedat perplex i bocabadat veure
com un xicot jove em feia una demostració dels efectes que podia assolir amb
aquests nous aparells. A sobre em deia
que per obtenir els efectes que jo amb
paciència, hores de treball i cursos
havia assolit amb la darrera versió del
Photoshop.

De totes meners com diu David Castro “
aquestes aplicacions tant boniques, tant
senzilles i que ens donen llibertat per
crear art, no substituiran mai una bona
fotografia”. (El Periódico 23 de juny de
2012, pàg. 5).
Companyes i companys, tenim un món
nou per endavant que no ens permet
parar la màquina ni les ganes d’aprendre
i això, sempre és bo i encoratjador.
Ànim!
Andreu Clapés i Flaqué
Soci nº7906/1664

ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL NOVEMBRE
Novembre 9 divendres a les 6 de la tarda.
Model: Stefani Llenseria

Novembre 23 divendres a les 6 de la tarda.
Model: Mari Carmen Nu femení

INSCRIPCIONS A SECRETARIA
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NOTES

NOVEMBRE
NOUS SOCIS

Josep Soler Vendrell
Noel Patric
Antoni Torres Bargalló
Tona Artigues de Apellaniz

Enric Gavaldà Jordana
Marta Gavaldà Soler
David Bargalló Chaves

NOTA DE LA JUNTA
En el passat Congres organitzat per la Confederación Española de Fotografia, a
Palma de Mallorca, els nostres socis, Jordi Llorca i Frederic Sagués, van estar guardonats amb els títols d’Excel·lència de la Confederación Española de Fotografia
(ECEF).Moltes felicitats per aquests guardons.

NOTA DE COMPTABILITAT
L’ Agencia actual on tenim dipositats els dècims de la rifa Nadal ja no es al carrer
Pelai, la nova adreça es Ronda Universitat 16 08007 Barcelona. Banc Mare Nostrum.

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
57º SALÓN ABEJA DE ORO
ORGANITZAT PER L’AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA
Medalla “ABEJA DE ORO“ i Menció d’honor FIAP: a JORGE LLORCA
XIX CONCURS DE FOTOGRAFIA ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT DEVACARISSES. Francesca Portolés ha guanyat un premi al La fotografia premiada serà
publicada al calendari del 2013.

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU
Hem rebut del nostre consoci Andreu Clapés una càmera compacta marca Olympus
model mju Zoom 140 nº 5288231 i una càmera digital marca Sony model Cybershort nº 5436865. El Sr. Isidre Rovira Roca ens ha donat una càmera marca Konica
model Auto S2 nº 1154798 i una càmera marca Braun model Gloriette nº 1260781.
La Sra. Rosa Vila Gratacós en ha fet arribar un negatiu de vidre de mida 9x12 pertanyent a la seva família. La Sra. Adelaida Blanquer en ha portat 66 negatius de
mida 9x12, 1 negatiu de mida 13x18 cm. La Sra. Carme Valls Bofarull ens ha donat
un taxiphote, estèreo, distribuïdor automàtic amb llum, una càmera estereoscòpica
marca Ontoscopic mides 175x45 mm. 475 Positius de vidre de 175x45 mm, 550
negatius de vidre de 175x45 mm, 73 negatius de vidre de 125x90 mm i 450 negatius
de gelatina de 60x90 mm. L’autor de totes les fotografies és el Sr. Joan Bofarull Ginó.

A tots i a totes moltes gràcies per col·laborar amb el nostre Museu.
AUDIOVISUAL MANIFESTACIÓ INDEPENDENTISTA DE L’ONZE DE
SETEMBRE DE 2012.

El proper dia 21 de novembre, a les 19.30 hores es projectarà l’audiovisual: “Manifestació Independentista de l’Onze de Setembre de 2012. Dels autors: Lluís Girona, Jordi Borrell, Elisenda Domingo, Sílvia Gausachs, Mª Teresa Pujol, Rafael
Vergés, Anna Barnés, Agustí Codinachs, Tona Artigues, Josep Mª Bonjoch, Jordi
Llorca, Andreu Clapés, Salvador Aleman, Francesc Bedmar, Margarita Fresco i Juli
Vallmitjana. Coordina: Elisenda Domingo/Muntatge i Musica : Pere Romero
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ACTES NOVEMBRE
Dia 5, dilluns, a les 19.00 hores Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica de l’autor Daniel Garcia titulada “No en se més”.
Dia 8, divendres, 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
fotogràfica de l’autor Àngel Gil Bayon titulada “Temps fugit de la fotografia en
blanc i negre (Anys 60)”………..
Dia 21, dimecres, a les 19.30 hores Projecció de l’audiovisual “Manifestació per
la independència del dia 11 de setembre de 2012” de diversos autors de
l’Agrupació. Coordina: Elisenda Domingo, Muntatge i Musica: Pere Romero
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”

AVANÇAMENT DESEMBRE
Dia 1, dissabte, de 9,30 a 14,00 hores Taller conjunt, Agrupació Sant Adriá i
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Novetats de Photoshop CS6, per José Lluis
Trinidad. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A SECRETARIA
Dia 3, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Andreu Clapés
Dia 11, dimarts, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Carles Verdú.
Dia 13, dijous, a les 19.00 hores
Veredicte públic del Concurs Social de Fi d’Any.
Dia 15, dissabte, a les 18.00 hores
Festa Infantil de Nadal. Inscripcions gratuïtes a Secretaria.
Dia 17, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Jordi Borrell titulada
Festes de Nadal.
Dia 21, divendres, a les 21.00 hores
Sopar de Nadal . Inscripcions a Secretaria.

Dia 24, dilluns, Tancat per vigília de Nadal.
Dia 27, dijous, a les 19.00 hores
Veredicte públic del concurs de Temes Obligats. Tema :”Carrers vuits”.

Dia 31, dilluns, Tancat per vigília d’Any Nou.
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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 fossis 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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