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NOTES D’INTERÈS

Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926) ha sido ga-
lardonado hoy con el Premio Nacional de Foto-
grafía 2012, que concede el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y está dotado con
30.000 euros. El jurado ha reconocido «la ex-
traordinaria calidad de su trabajo, la perdurabili-
dad de sus imágenes, su larga trayectoria,
destacando su capacidad de innovación y expe-
rimentación en el lenguaje fotográfico».
El jurado del Premio Nacional de Fotografía ha es-
tado compuesto por Antonio Javier Sánchez
Luengo, jefe de área de Exposiciones Temporales
de la Secretaría de Estado de Cultura; Juan Ramón
Cirici, crítico y profesor titular de Historia del Arte
de la Universidad de Cádiz; Lidija Sircelj, direc-
tora de Relaciones Institucionales del Círculo de
Bellas Artes; Publio López Mondéjar, fotógrafo y
fotohistoriador; Rosa Olivares, directora y editora de EXIT Imagen y cultura y de
Fluor y Exit Books; Isabel Tajahuerce, delegada del rector para la Igualdad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM); y Rafael Sanz Lobato, galardonado con el
Premio Nacional de Fotografía el año pasado. Ha actuado como presidente Jesús
Prieto, director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliote-
cas, y Begoña Torres, subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes, como
vicepresidenta.
L’Eugeni Forcano és soci de l’Entitat des del  Setembre de 1949. Des d’aquestes rat-
lles felicitem molt sincerament a l’amic Eugeni per tan merescut guardó.

Tancant l’edició d’aquest número del butlletí ens arriba la bona notícia, de que el
nostre amic i soci de l’Entitat l’Eugeni Forcano, ha estat guardonat amb el Premio
Nacional de Fotografia.
Transcrivim tot seguit la nota publicada per el diari abc.es
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Pro-Show tutor: Pere Romero
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a estem arribant a finals d’any, ha
passat quasi un any, d’ençà  que pre-

sideixo aquest Consell Directiu i n’estic
al capdavant de la nostra Agrupació.
Tot aquest temps penso que hem fet for-
ces coses, no totes les que voldríem,
però de vegades, no es poden fer per di-
versos motius. Tot i així, crec com deia
abans s’han fet  coses. A l’Assemblea del
mes vinent serà el moment de poder-ho
comentar entre tots.
Aquest mes, un dels actes que tenim i
que és tradicional per a la nostra Agru-
pació és el Sopar de Nadal que tindrà
lloc el proper dia 21.
A l’igual que el passat Dinar de Ger-
manor, aquest sopar no deixa de ser
una excusa per retrobar-nos, amb tran-
quil·litat, i poder gaudir d’una estona
amb companyia dels amics, així que
espero i desitjo la vostra assistència.
També la festa infantil, per als socis més
joves i familiars dels socis adults,
aquesta festa ja consolidada,  la consi-
derem , una tradició molt  important dins 

EDITORIAL
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J de la casa, doncs  fa uns quants anys que
es celebra amb molt d’èxit. Animeu als
vostres nens a passar una bona estona.
A darrera hora hem tingut que refer l’e-
ditorial per copsar una notícia, i aquesta
vegada ho fem amb una gran satisfacció
un soci antic de la nostra Entitat, l’Eugeni
Forcano ha estat guardonat amb el “Pre-
mio Nacional de Fotografía” que atorga
el Ministerio de Cultura. (al butlletí hi ha
un article que n’en parla).
En nom dels socis, el Consell Directiu i
en el meu propi, li donem la nostra més
sincera felicitació per aquest guardó.
Nomes  em queda desitjar-vos en nom
del Consell Directiu i del meu propi, que
passeu unes bones  festes de Nadal i que
el proper any 2013, sigui una mica
menys complicat  que enguany 

Pere Romero

GRUP 1

Vicepresident
Secretari
Tresorer/comptador
Vocal de Cultura
Vocal de Concursos i Exposicions
Vocal de Laboratori

GRUPS DEL CONSELL DIRECTIU
GRUP 2

President
Comptador
Vocal de Biblioteca
Vocal de Butlletí
Vocal audiovisuals/digital
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D’acord amb el que està previst en els Estatuts de l’entitat es convoca a tots els socis
a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dissabte 26 de gener de 2013 a
les 18 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona si no hi hagués
el suficient nombre de socis, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:
Lectura per a la seva aprovació, si s’escau, de la Acta de l’Assemblea General Or-
dinària anterior.

Informe del President.

Lectura i examen de l’estat general de comptes. Estudi i aprovació, si s’escau, del
pressupost general i el seu finançament, per a l’exercici del 2013.

Futures inversions a fer amb motiu del 90è. Aniversari de l’Agrupació

Renovació de càrrecs del grup 1 que hagin quedat vacants per cessament i del grup
2 per voluntarietat ó dimissió.

Suggeriments de caràcter tècnic, artístic o administratiu.

Precs i preguntes.

El Secretari Vist i plau
El President

Ricard Morrón Pere Romero

CONSELL CONSULTIU
La reunió del Consell Consultiu serà el dia 22 de gener de 2013 a les 18 hores.

CONSELL TÈCNIC
La reunió del Consell Tècnic serà el dia 24 de gener de 2013 a les 19 hores.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
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DINAR DE GERMANOR 2012

El passat dia 11 de novembre va tenir
lloc al restaurant de l’hotel Ducs de Ver-
gara, el nostre tradicional Dinar de Ger-
manor. Enguany, malgrat la crisis i
algunes baixes d’última hora per malal-
ties, varen ser 53 assistents, 7 més que
en el dinar del 2011.
Va ser una jornada molt emotiva, retro-
bar-nos amb amics que venen poc per
casa nostra, un dia per dinar tots junts,
brindar per la fotografia i per la nostra
Agrupació, aplaudir als companys que
reben algun premi social dels concursos
de “Temes Obligats” i “Sessions d’Es-
tudi”, repartiment d’obsequis als col·la-
boradors de cada vocalia. També varem
entregar una placa, per la seva dedicació
a l’Agrupació a l’amic Lluís Girona, una
persona extraordinària que sempre ens
ajuda en qualsevol tasca. Molts aplaudi-
ments per ell, que amb un somriure i
amb un “gràcies” ens ho va agrair de tot
cor. També merescudíssima la placa al
nostre expresident i ara vocal de cultura,
Daniel Garcia, amb un emotiu parla-
ment de part seva. Les persones que te-
nien la medalla dels 20 anys de soci no
vàren venir, mirarem d’entregar-les a l’A-
grupació o fer-les arribar a casa seva. El
que també va ser molt celebrat va ser
l’entrega del diploma dels 50 anys de
soci a Jaume Jorba, amb uns anys de re-
tard, per causes alienes a l’actual Junta
Directiva, per fi l’amic Jorba va rebre 

amb molts aplaudiments el seu merescut
diploma. I per últim el sorteig de regals,
encara que de cases comercials ens en
col·laboren molt poques, tenim sempre
una sèrie de socis que aporten obsequis
d’aquesta manera les bosses d’aquest
dinar eren força plenes i variades. Agrair
a tots aquestes desinteressades dona-
cions perquè no decaigui aquest esperat
sorteig.
El proper any 2013 celebrarem el nostre
90è. Aniversari i ens agradaria que tots
féssim un esforç per acudir massivament
al Dinar de Germanor. Recordo anys
amb 90. 100, o 120 persones, és una
llàstima que en una diada tant especial
siguem pocs. Són actes que s’han d’or-
ganitzar amb dades adelantades, encar-
regar els menús, preparar tots els premis
i si tenim poca gent ens sentim que ens
manca caliu. Per l’any 2013 no s’augura
res de bo en relació a la millora d’a-
questa llarga crisis, tot al contrari ens
diuen que serà pitjor. M’agradaria que
no es notes a casa nostra i que amb an-
telació, ara que vindran les noves agen-
des tinguéssiu el compromís d’assistir al
dia més important que celebrem.
Encara falten alguns actes importants pel
mes de desembre: El proper dia 15 la
Festa Infantil de Nadal, ja podeu ins-
criure de franc als vostres fills, nets, ne-
bots, etc i venir també vosaltres a passar
un dia diferent. Pel dia 21 tindrem un 
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PROGRAMACIÓ DE CURSOS I TALLERS
Curs d’iniciació a la fotografia
Com treure el màxim rendiment de les nostres càme-
res.
Tots els dimecres de 19,00 a 21,00 hores del 9 de
gener al 3 d’abril
Tutor Manel Mataró

Curs Photoshop 1 nivell
Tots els dimarts de 19,00 a 21,00 hores del 8 de gener
al 2 d’abril - Eines - processat Raw - nivells - Plugins
configuració Photoshop, etc.
Tutor Josep Gabaldá

Curs Photoshop 2 nivell
Tots els dilluns de 19,00 a 21,00 hores del 7 de gener
al 15 d’abril
Treballar amb capes - seleccions - novetats Photo-
shop CS6- HDR - conversió a BYN Restaurar fotos an-
tigues, etc.
Tutor Pere Romero

Els festius no es farà classe. Si per qualsevol causa es perd un dia de classe, aquesta
es recuperarà d’acord entre els alumnes i els tutors
INSCRIPCIONS A SECRETARIA PLACES LIMITADES A 10 ALUMNES 
Gratuït per els socis

En fi que si no toca no ens sorprendrà i
direm allò de salut i feina. Bones Festes i
que no decaigui l’esperança.

Elisenda Domingo

sopar de Nadal a casa nostra, esperem
tant concorregut com el del 2011, serà
econòmic i us podeu apuntar a Secreta-
ria. Acabo desitjant un impossible: Que
ens toqui la rifa de Nadal. jo porto més
de 30 anys a la casa i únicament recordo
que pels anys 80 ens va tocar el retorn de
l’import. 

CASES COMERCIALS I PERSONES QUE HAN APORTAT
REGALS EN EL DINAR DE GERMANOR 2012.

MARIA TERESA TARABAL, ANDREU CLAPÉS, ELISENDA DOMINGO, PERE
ROMERO, PILAR MASBERNAT, MANEL SAIZ, ANTONI PICAS, JOSEP LLUIS
ROIG, DANIEL GARCIA,  CASA SANTIVERI, SEDATEX, S.A., .
Moltes gràcies a tots pels vostres regals, i per col.laborar perquè no es perdi el sor-
teig que forma part del Dinar de Germanor.
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EXPOSICIÓ SALA BRUNO ARGEMÍ
MARROC-LLUM I COLOR

de M. Gràcia de la Hoz i Josep M. Casanoves
Poques vegades podem gaudir d’una ex-
posició que es tan igual i tant diferent al
mateix temps. En aquest cas a més de les
magnífiques imatges d’un mateix tema,
les tenim des de dues mirades diferents.

impacte que quant les veiem no ens dei-
xen indiferents. No voldria comentar
unes fotos en concret donat que no sé
amb quina quedar-me i si tingues que
triar, me les quedaria totes. Però una que
si em crida l’atenció es la vista d’una
ciutat, amb el que semblen ser uns mi-
narets i unes muralles al fons de la
imatge.

Na  Mª. Gràcia té una visió molt colo-
rista, aprofitant la llum i els blaus típics
dels pobles del Marroc, aconsegueix uns
contrastos que donen a les seves fotos un
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En Josep Maria te un punt de vista dife-
rent i ens mostra més l’aspecte humà, en
totes les seves fotos apareix alguna per-
sona, sense deixar de costat el lligam
que tenen amb la seva cultura. 

La foto d’un home cosint, mirant direc-
tament a la càmera, deu tenir alguna
cosa especial, ja que és la que em triat
per posar a la nostre web, i la que li hem
demanat per la nostre fototeca, suposo
que tots li troben un encant especial.

Per descomptat que el  tractament de
postproducció en els dos casos i apre-
ciant molt clarament quin és el que ca-
dascun dels dos vol destacar, demostra
clarament el domini de les tècniques
modernes.
Només puc que felicitar als dos autors
per el seu magnífic treball i agrair-los
que hagin triat la nostra Agrupació per
portar aquesta exposició.

Pere Romero



Explicà que fa uns quants anys ell i la
seva esposa interessats per l’art prehistò-
ric van anar a investigar un lloc del mu-
nicipi de Tavèrnoles anomenat Savassona
per dibuixar i retratar la famosa pedra de
la bruixa, coneguda pels pagesos i per
molts excursionistes. Aquesta pedra es
plena de gravats petroglifs, van trobar
també moltes altres escultures malmes i
signes que van interpretar que servien
com a “Teatre màgic” on els seus habi-
tants assistien per practicar antics rituals
que servien per guarir malalties, obtenir
bones collites i adorar els seus ídols, els
símbols pintats servien per orientar-se de
nit que es quan tenien lloc aquestes fun-
cions nocturnes de caire agricola-rama-
der. Ens va explicar, l’amic Picas, que els
arqueòlegs no els varen fer cap cas, tot al
contrari els hi van posar moltes traves per
fer el que ells volien fer. Una interpreta-
ció artística de les pedres, així va mos-
trar-nos uns magnífics dibuixos fets per
ell d’animals mitològics i de símbols lu-
nars i altres que semblaven un calendari.
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LIBRE ANTONI PICAS

El passat dia 16 d’octubre va tenir lloc a
la nostra entitat, amb la sala gran plena
de públic, la presentació del llibre “El
misteri de Savassona” subtitulat “Una in-
vestigació Artística-Arqueològica de Pe-
pita Pauné i Antoni Picas”.
El Sr. José A. Andrés, actual president de
la Federació Catalana de Fotografia va
fer una petita presentació del nostre in-
vestigador d’art, el nostre president, Pere
Romero, també va lloar el treball que l’a-
mic Picas ha fet sempre per l’Agrupació
i per últim l’editor del llibre el Sr. Ignasi
Puig ens va introduir  en el món dels
Druides i va dir-nos que el misteri de Sa-
vassona no és pas tancat i es continua in-
vestigant. Tot seguit faré un petit resum
de la interessant xerrada que va fer el
nostre estimat consoci Antoni , presen-
tant aquesta magnifica obra.
Per començar va dir-nos que el llibre era
un petit homenatge a la seva esposa Pe-
pita Pauné (+) que va ser consòcia nos-
tra, bona fotògrafa i durant molt anys
bibliotecària de l’Agrupació.
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Felicito de tot cor a l’amic Antoni Picas i m’agradaria que vingués el proper any
2013, pel nostre 90è. Aniversari a seguir explicant-nos els seus meravellosos treballs
sobre l’investigació de l’Art.
Bon Nadal, Mestre i no tardis a visitar-nos.

Elisenda Domingo

per retre homenatge al seu cap.
La roca del gripau darrera de la de Amu-
sic creu que va ser esculpida perquè un
desastre ecològic va extingir l’espècie i
així esculpint un gripau els recordava
que allí n’hi havien en abundància.
La pedra de les dues cares podria repre-
sentar l’alegria i la tristor . Segons com
fos de bona la collita, portaven presents
a una o altre pedra.
I així va anar descrivint cada pedra i
cada signe, que no esmentaré per manca
d’espai i perquè no vull explicar tot el lli-
bre.
La xerrada va ser seguida per molta gent
interessada en aquesta part tan descone-
guda com és la nostra prehistòria, molts
dels assistents van adquirir el llibre, que
recomano per estar escrit d’una manera
molt planera i té moltes fotografies i di-
buixos. 

La anomenada roca del pic d’Amisic es
pot observar des de la carretera que va
al Parador de Sau, a ma esquerra del turó
de Sant Feliuet. Amusic fou un cabdill
Ausetà que va col·laborar amb els carta-
ginesos. Els romans el van perseguir per
aquest motiu, per això els habitants de
Savassona van esculpir aquesta esfinge 
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EL CELLER COOPERATIU DE PINELL DE BRAI
(La catedral del vi o el temple a Dionís?)

Amb un grup d’artistes vaig anar al Pinell
de Brai , a visitar un edifici modernista ,
creat per l’arquitecte Cèsar Martinelli, ar-
quitecte i també historiador de l’art. S’es-
pecialitzà en construir per diverses
cooperatives vinícoles , els seus Sellers.
En va projectar una vintena.
Potser inspirat per la mitologia grega, va
pensar en el Déu Dionís, que d’infant va
descobrir la formula de fer vi, amb els
fruits arrencats dels ceps, com són les es-
fèriques boles del Raïm
Aquesta divinitat , tenia la dèria d’abatre
la supèrbia de la raó humana mitjançant
l’exaltació  dels instints, l’èxtasi, la màgia
i el misteri, que com a Déu de les Animes
representava la procreació, la mort i la
resurrecció.
Juntament amb el pintor-fotògraf Manel
Vergé, la seva muller Carmeta i el pintor
Andreu Bou, vam gaudir-nos tan de l’a-
roma del vi com de les formes originals
d’una espectacular obra arquitectònica
d’un excels valor tan funcional com es-
tètic. Una obra en que l’artista emprà els
pràctics i econòmics arcs equilibrats d’o-
bra vista, seguidor dels criteris construc-
tius del seu Mestre Gaudí: també tingué
la valuosa col·laboració de l’excel·lent
artista pintor i ceramista Xavier Nogués,
que realitzà un original i simpàtic fris de
ceràmica vidriada de 42 metres de llarg i
80 cm d’alçada, que com una nota d’i-
ronia, expressa un contrast amb l’estruc-
turada façana del celler.
A l’entrar a l’interior del temple del vi,
vam esser rebuts per la imatge virtual de
l’arquitecte Martinelli, que molt afectuós
ens explicà acuradament el projecte dis-
senyat per acollir el deliciós i aromàtic lí-
quid que Dionís va descobrir,la formula
per transformar el Raïm, fill de la vinya,
com un efectiu recurs per abatre la ne-
fasta supèrbia humana. Un deliciós pro-
ducte natural d’un sabor misteriós.

Dins del ventre d’aquell estètic edifici,
impregnats per l’aroma vinícola, vàrem
començar com embriagats a polsar el
disparador de les nostres càmeres, intro-
duint-li continues imatges, però que mal-
auradament la tècnica fotogràfica no pot
congelar l’aroma que impregnava la nos-
tra pell; potser en el futur serà possible
que la fotografia  que quan congelem
una imatge d’un ram de liles o la imatge
d’una rosa  -per exemple- al contemplar
la prova fotogràfica, la imatge seria
acompanyada de l’aroma agradable de
les flors, unint la visió amb l’olor. Hipo-
tèticament, hom pensa que la ciència i la
tecnologia del futur potser ho aconsegu-
iran , tot és possible.?
La nostra visita al celler es va realitzar en
el període de la verema. Altres pobles vi-
nícoles encara celebren una festa tradi-
cional dedicada a la verema, com Verdú
al Baix Urgell, dedicat a “Baco” nom 



donat pels romans a Dionís. En el mes
d’octubre s’aixafa el raïm amb els peus
produint el most que mentre raja de la
tina els visitants el van assaborint, mal-
grat que el veure amb excés el suc sortit
dels peus puja al cap dels bevedors.
Ignoro si abans de la invasió de Catalu-
nya pels romans, els primers pobladors
del nostre país ja cultivaven la vinya i
eren addictes a aquesta beguda alcohò-
lica. Ells, si  es segur que ignoraven el
mite del Déu Dionís, fill de Zeus, que va
ser el descobridor de la formula de fer vi.
Malgrat del que si estem segurs, és que
aquesta divinitat no va poder extirpar
dels humans la supèrbia que encara, com
el vi, intoxica als sers humans. 

Vàrem acabar la nostra visita al Celler de
Pinell de Brai, degustant un petit got de
vi en homenatge a l’arquitecte Martinelli,
al pintor-ceramista Xavier Nogués i als
inspirats fundadors del celler que van fer
possible la construcció d’aquesta joia ar-
quitectònica.
Malgrat tot, potser cal fer una suggeren-
cia: Una catedral és la llar d’un Bisbe que
tan sols pot tenir petites dosis de vi per
fer la missa, però no és un gran celler, per
emmagatzemar el suc descobert pel mi-
tològic Déu Dionís.                                            

Hem rebut les següents donacions :
Dels Srs. David Rodriguez i Anna Paisal, una càmera compacta marca Ricoh model
500 9X i  una càmera compacta marca Chinon, model Multi 1f .
Del Sr. Ramon Espadaler Serra, una càmera marca Kodak model Retina 1ª. Nº
6384161 amb para-sol.
Del Sr. Isidre Rovira Roca, una càmera compacta marca Minolta model Riva Zoom
90Ex. Nº 97344028. Una càmera compacta marca Minolta model 70W Riva Zoom
nº 35610203 i una càmera compacta marca Olympus, model Trip 35 nº 5355257.
De la Consòcia i amiga Montserrat Ribas, una càmera marca Canon , model AE-1
nº 595823 amb òptica Canon FD de 50 mm nº 922367. Una òptica Canon de 35
mm nº 22867, Una òptica Canon de 135 mm nº 167121. Una òptica Canon de 200
mm. Nº 78233.  una òptica Tamron Zoom de 28-200 mm s/n. Una òptica Panagor
–Zoom de 38-95 mm nº 770124.Un duplicador marca Kenko model MC7 nº
5907694 i un projector marca Reflecta  model Diamator AF. 
Moltes gràcies a tots per les vostres donacions.

Antoni Picas
Investigador d’Art 

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU



NOU ESPAI
ITÀLIA  d’Oriol Gascón

Itàlia és un paradís inacabable per als fo-
tògrafs a qui els fascina l’art per damunt
de qualsevol altre tema, i l’amic Oriol ha
sabut combinar perfectament les imatges
monumentals i prou conegudes amb
d’altres que són fruit d’una observació i
creativitat absoluta . Aixó ho ha deixat
palés a l’exposició que ens presenta al
Nou Espai de la nostra Agrupació. 
Les fotos d’aquest comentari són més re-
ferents a les coses quotidianes, que a mi
m’han agradat força, i penso que les
imatges de llocs monumentals ja són
prou conegudes. 

Molt original és la foto d’una especial se-
nyal de tràfic absolutament innovadora i
clarament inexistent: una indicació de
direcció prohibida i a sota de la franja
vermella hi ha la silueta d’una dona dins
d’allò que a mi em sembla una ampolla. 

A la dreta de la imatge, un tros d’una
agulla imperdible d’estrany significat,
conforma el conjunt d’aquesta mena de
“puzzle” que l’Oriol ha captat perfecta-
ment.

Un altre senyal de tràfic em crida l’aten-
ció per la seva indubtable originalitat:
ara es tracta de la indicació de direcció
obligatòria. Una fletxa assenyala cap a
dalt, vers al cel, segurament, atés que a
la part superior hi ha un cap rodó amb
una corona d’àngel. ¿Serà del Vaticà
aquesta especial indicació? 
Una molt bona composició de l’amic
Oriol és la fotografia del campanar de la
plaça de Sant Marc; al fons de la imatge
es veu Venècia lleugerament desenfo-
cada. En un primer terme, a la esquerra,
la mà pètria d’una estàtua agafa per la
cua una mena de llangardaix cap per
avall. 
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De totes maneres he de felicitar
a l’Oriol per l’oportunitat de
prémer el disparador de la cà-
mera en el moment precís. 
Dono la més sincera enhora-
bona a l’autor d’aquesta exposi-
ció que ha aconseguit alternar
perfectament imatges d’un clas-
sicisme impecable amb d’altres
de la vida quotidiana i creacions
d’un caire abstracte i engresca-
dor.

Joan Martí 

El rèptil mira forçada-
ment al campanar llu-
nyà potser volent dir-li
que la seva grandiositat
i bellesa també s’aca-
baran. Qui sap si un
avantpassat del petit
animaló era un dino-
saure gegantí.

Al costat d’un dels molts ponts que cre-
uen Venècia hi ha un petit iot ancorat i,
d’esquena, un home sembla disposat a
pujar-hi. Per mi, l’interés d’aquesta
imatge rau en el contrast entre la bellesa
de l’indret captat per la càmera –el pont
i les cases- i l’aspecte absolutament vul-
gar i anodí de l’home que amb un ba-
nyador groc i mig caigut, mostra un
tanga d’un gust més que dubtós. Molt
més interessant fora aquest conjunt si la
figura humana esdevingués la d’una
dona de llargs cabells rossos, pell brun-
zida i portés un biquini minúscul.
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NOU ESPAI
“NO EN SE MÉS …” de l’autor Daniel Garcia

El passat dia 5 de novembre va tenir lloc
al nostre Nou Espai una gran innaugura-
ció fotogràfica del nostre expresident i
actual vocal de cultura, Daniel Garcia.
En Dani ens ha presentat unes magnífi-
ques fotografies de natura, totes en color
i si tenen retoc no es nota ni mica. La
sala va quedar petita per rebre a tans es-
pectadors que varen sentir-se molt com-
plaguts en visionar uns paisatges
correctament estructurats, amb primers,
segons i tercers plans, d’altres amb el
mar com a protagonista, també imatges
d’animals i unes poques de detalls arqui-
tectònics força ben pensats.
Èxit total doncs d’en Dani, que molt mo-
destament va titular aquesta exposició
“No en se més…” I  tan que en sap en
Daniel, el seu mèrit principal es que no
abusa del photoshop, no satura els co-
lors, simplement busca el moment idoni
per captar el que veu a través del visor
de la càmera i dispara. En això rau les
bones fotografies que ens ha mostrat, de-
sitjo que la propera exposició la presenti
a la sala gran.
Comentaré algunes de les fotografies que
publicarem al butlletí de desembre junt
amb aquesta petita ressenya. Dir que les
imatges les hem triat entre els dos i que
n’hauria triat moltes més si no fos perquè
l’espai que tenim és limitat. Ha estat
molt difícil deixar de comentar-les totes
ja que en Daniel si que ha sabut donar
les explicacions de com les va fer i de
com el temps era el que era, si plovia, si
feia boira, si el sol era massa potent…
En fi que estima les seves fotos i això és
molt important per fer gaudir als demés
de l’exposició: Compartir, tan de bo ho
féssim tots més sovint com ho fa en
Dani.
Una de les fotografies que he trobat més
bucòlica i atrevida és una de vertical,
veiem un ramat d’ovelles trepant per un  

camí escarpat de muntanya cercant pas-
tures més verdes. El pastor i el gos es
queden enrere per controlar les ovelles,
que estan desparramades i omplen el
mig pla, un fons una mica emboirat
dona encara més encant a la imatge.

Molt plàstica es la foto de dos cavalls
descansant de la seva excursió en un
rústic poblet de muntanya, el terra és
moll i reflexa les potes dels animals en
el gris paviment, els genets han anat se-
gurament a visitar l’indret i els cavalls
estan pacientment a l’espera.
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Acabem amb una magnifica panoràmica
d’un poble marítim , amb els seus grans
vaixells entrant a port, al fons la retallada
costa i darrera albirem més mar. Els
blaus i els verds emmarquen aquest fiord
tan atraient.
Moltes Felicitats amic Daniel ens has fet
viatjar amb tu a traves d’aquetes bones
fotografies. I ja ho saps, la propera a la
sala gran , ja voldríem molts tenir la in-
tuïció que tens tu pels paisatges. Bones
Festes .

Elisenda Domingo

Una finestra de fusta sobresurt d’un mur
de pedra picada, imatge perfectament
aconseguida  que omple tota la foto.
Penso en la de coses que hauran vist des
de aquesta finestra la gent que l’ha habi-
tada …

Fantàstica visió de Sitges. Veiem en pri-
mer pla el perfil lateral d’una estàtua de
bronze que representa una deesa feme-
nina, ella contempla les onades que
trenquen contra els murs del passeig. El
campanar i altres edificis ens indiquen
que sóm al bell mig d’aquesta bonica
població de la Costa Daurada.
Anem ara als països escandinaus, on el
mar no es tan plàcid com el nostre Me-
diterrani, però en Daniel va trobar uns
dies de sol i va captar aquest poble amb
detalls, un vaixell en primer pla, una ga-
vina volant entre els núvols. Molt bona
perspectiva.
També va trobar neu en el seu recorre-
gut.

Veiem tres noies excursionistes en pri-
mer pla, al mig tres cases de fusta de co-
lors vius amb la teulada de pissarra gris,
al fons la neu cobreix els arbres i dona
una idíl·lica idea de la vida als països del
nord.
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TEMES OBLIGATS DPMPS

Josep Gabaldà 8 punts Elvira Castellví 9 punts 

Francesca Portolés 
9 punts premi del mes Albert Puche 9 punts

Josep Mª Bonjoch 8 puntsMaite Pujol 8 punts
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DPMPSVIATGES

Andreu Clapés 8 punts

Manel Mataró 8 punts

Carlos Prieto 8 punts

Jordi Trallero 8 punts

Jaume Estrada 8 punts

Antonio Torres 8 punts

CLASIFICACIO 
GENERAL COLOR
ELVIRA CASTELLVÍ            17 PUNTS
FRANCESCA PORTOLÉS   17 PUNTS
JUAN M. BENAVENTE      16 PUNTS
JOSEP GABALDÀ              15 PUNTS
MANEL MATARÓ              15 PUNTS
ANDREU CLAPÉS              15 PUNTS



260

TEMES OBLIGATS NPOPDSPNB

Eduard Cucalon 8 punts 

Manel Mataró 9 punts
premi del mes

Victor Closa 9 punts

Robert Molíns 8 punts

Pep Blanes 8 punts
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CLASIFICACIO GENERAL 
MONOCROM

FRANCESCA PORTOLÉS   16 PUNTS
EDUARD CUCALÓN        16 PUNTS
VICTOR CLOSA                16 PUNTS 
ELVIRA CASTELLVÍ            15 PUNTS
J.M. BENAVENTE               15 PUNTS

NPOPDSPNBVIATGES

Josep Gabaldà 8 punts 

Elvira Castellví 8 punts 

José Frco. Avila 8 punts

J M Benavente 8 punts
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ENTREVISTA A FRANCESC BEDMAR
Com neix la seva afició per la fotografia?
Neix per una necessitat vital. Orfe des de
els quatre anys, vaig patir una tuberculo-
sis i un cop curat vaig anar als encants
vells de llibres a les Draçanes a comprar
un llibre de l’enciclopèdia “Pulga” que
valia 1 pesseta , aixó devia ser l’any 1954
i el llibre es titulava “Como hacer buenas
fotografias”. Així dons soc totalment au-
todidacta.
Va rebre algun tipus de formació?
L’any 1955 vaig fer un curs de fotografia
a l’Agrupació que impartia el Sr. Pere
Bravo Mesa. Vaig ingressar a l’entitat quan
tenia 18 anys juntament amb el meu
germà. A l’Agrupació participava molt ,
inclús era bibliotecari, recordo que alguns
socis retallaven fotografies de nus , llavors
no se’n feien al nostre estudi ni tan sols
seminus. Jo tenia cura de que no retalles-
sin ni llibres ni revistes, cosa força difícil
en aquells anys.
Amb quin equip va començar en el món
de la fotografia?
Primer amb una càmera rudimentària
que no recordo ni el nom ni la marca,
més tard vaig adquirir una Malgrat del
que si estem segurs, és que aquesta divi-
nitat no va poder extirpar dels humans la
supèrbia que encara, com el vi, intoxica
als sers humans. Voigtlander model Vito,
poc a poc procurava millorar l’equip. Re-
cordo que vaig tenir una càmera Leica
que era del mateix model que va utilitzar
en Robert Capa l’any 1938 per fer les fa-
moses fotos de la guerra civil. Va fer-me
molta gràcia que aquesta meva càmera
fos exhibida en una vitrina junt   amb una
exposició d’en Capa on jo era el comis-
sari i vaig fer també tot una sèrie de co-
mentaris escrits.
Més tard ja treballant a l’editorial Plaza
& Janes vaig disposar de càmeres profes-
sionals. Al meu estudi de Riudoms hi tinc
una interessant col·lecció de càmeres an-
tigues.  Actualment utilitzo càmeres digi-
tals i també treballo amb photoshop.

Expliqui alguna anècdota del seu pas per
l’Agrupació i algunes que facin referèn-
cia al seu món com a professional?
D’anècdotes en tinc moltes, recordo que
aquesta fotografia de Poblet (La tenim a la
nostra Sala de Juntes) alguns socis van dir-
me que no valia gaire, eren persones que
mai ensenyaven les seves fotografies, crec
que ni tan sols en feien, però d’opinió en
tenien. D’altres socis entesos i reconeguts,
la van trobar genial, aquesta fotografia va
obtenir premis. També recordo de molt
anys enrere quan començava jo a l’Agru-
pació, una fotografia del casc antic de
Barcelona on vaig capturar uns coloms
volant. Els partidaris d’un soci que es deia
Dr. Crous Cerdà, no la van valorar gens,
si més no, recordo que el Sr. Manel Closa
Bosser, pare de l’actual Josep Closa, va re-
comanar-me uns petits retocs i aquella
foto també va obtenir premis.
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Quin és el seu punt de vista sobre la fo-
tografia digital?
Primer no la valorava massa, va ser el
meu fill Jordi, que treballa de fotògraf ofi-
cial a la Generalitat de Catalunya qui va
introduir-me, ell en va fer veure que el
futur de la fotografia està en el digital, poc
a poc vaig començar a utilitzar-lo i ara el
domino i també el retoc amb photoshop.

Recordo amb molt d’afecte una fotografia
que va ser portada de La Vanguardia de
l’any 1975 de Sant Martí del Canigó. Era
un dia de pluja i portava moltes hores
sense poder prendre una foto decent, de
cop surt una escletxa de sol i vaig acon-
seguir una de les més boniques fotos que
recordo.
També m’agrada una de la manifestació
de l’onze de setembre del 1977, la vaig
fer des de una escala dels bombers als jar-
dinets de Gràcia.
I encara tinc moltes més fotos amb anèc-
dota però se que l’espai es limitat i ja ho
deixaré per properes entrevistes.                                                          

Quins fotògrafs han estat referència per
vostè? Tenia molts anuaris de fotografia
per anar recopilant estils i aprendre dels
mestres. El fotògraf que més admiro es
Cartier-Bresson. També Richard Avedon,
Robert Capa i de casa nostra Joan Colom
i Josep Closa.

Silvia Gausachs

Ha estat un plaer parlar amb el Sr. Bed-
mar, voldria afegir que ell i el seu fill van
ser els fotògrafs oficials dels Joc Olímpics
del 92 a Barcelona i que van cedir tots els
drets al COI. Que també va viatjar molt
per tota sudamerica  per l’editorial on tre-
ballava fent portades de llibres, d’enciclo-
pèdies, etc.
Va ser el fotògraf oficial del Club de Tenis
Barcelona i va fotografiar moltes edicions
del Trofeu Godó. A Poblet també és fotò-
graf predilecte. En fi que hauríem de fer
una altra entrevista per publicar tantes i
tantes coses interessants que ens ha expli-
cat l’amic Bedmar. Esperem que sigui ben
aviat.
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AUDIOVISUAL “HOMES”
El passat  dia 24 d’octubre es va projectar a la nostra sala Bruno Argemí  l’audiovisual
titulat “HOMES”.
Aquest treball, de la Silvia Ametller, la Dolores Bañón, Josep Maria  Bonjoch, l’Elvira
Castellví, l’Eduard Couchez, l’Elisenda Domingo, Maria Duràn, Margarita Fresco, Sil-
via Gausachs,  Teresa Gironès,  Carme  Lagarreta,  Carmen Garcia Portabales,  Teresa
Pujol i l’Andreu Roselló, coordinats per l’Elisenda Domingo, ha estat molt interessant.
El tema “HOMES” es pot pensar que sigui fàcil, però en realitat no ho és sense caure
en els tòpics. Visionat l’audiovisual, descobrim que cada autor ha tingut una visió
semblant i diferent al mateix temps, hi ha força retrats de gran qualitat, escenes de
carrer, gent llegint, passejant, prenen el sol, ètniques,  hi ha alguna composició molt
atrevida però en conjunt és agradable de veure el conjunt i gaudir d’uns grans fotò-
grafs.
També cal destacar una de les parts més importants dels audiovisuals, com és el
muntatge amb la firma “Quimfilms” (Quim Lorenz) ha fet una gran feina, tan de
muntatge com de música, resumint, sols em queda felicitar a tots  i animar-vos a
continuar en aquest camí de creació i participació.
Ja que som fotògrafs, poques paraules i seguidament exposo les fotografies que més
m’han agradat de cada autor i autora per ordre alfabètic

Un bon retrat d’un motard de les Harleys.
Ben fet.

Un nen encisat gaudint de la música d’un
conjunt al carrer, Oportuna

SILVIA AMETLLER

DOLORES BAÑÓN
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ANNA BARNÉS Un primer pla
d’una pajarita de paper amb un
fons d’homes llegint.  Creativa

JOSEP Mª BONJOCH Divertida fo-
tografia amb uns xofers aguantant
la bicicleta amb els peus. Oportuna

ELVIRA CASTELLVÍ Un gran retrat en
Blanc  i Negre amb un gran detall de
la imatge. Bona tècnica

EDUARD COUCHEZ Dos pescadors
de canya, en conversa,donen una
sensació de tranquil·litat. Oportuna



266

MARGARITA FRESCO Un  retrat d’una
estàtua vivent. Ben resolt

MARIA DURAN Una parella de nois hin-
dús, un retrat molt acurat

SÍLVIA GAUSACHS Un retrat 
d’un home gran amb barba. Ben captat

TERESA GIRONÉS Es la més trenca-
dora, afegeix a la fotografia el seu co-
neixement de l’art, aquest retrat amb
la lletra N molt impactant.

ELISENDA DOMINGO Un retrat a les
runes de Stonehenge, fotografia per re-
cordar un passat. Ben resolta
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ANDREU ROSELLÓ El retrat d’un motard  desgre-
nyat, amb una bona execució.

TERESA PUJOL Un músic descansant i re-
penjant  la seva cama sobre un timbal.
Oportuna.

Antoni Civantos

CARMEN G. PORTABALES Un altre re-
trat en tons càlids d'un noi que encent
una cigarreta. Bona qualitat.

CARME LEGARRETA Un home re-
cull alguna cosa, segurament per
jugar amb seu gos, al costat dos
amics miren el que fa. Ben resolt
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Obrim la foto, no cal duplicar-la sem-
pre que la guardem amb un altre nom.
Anem a filtros, cliquem a “angulo de
ancho adaptable”.

TUTORIAL PHOTOSHOP Nº 38
Filtre “Ángulo de ancho adaptable”

Aquet filtre es nou al PS 6, ens permet adreçar les verticals i les horitzontals de forma
automàtica i molt senzilla.

Foto original

Foto rectificada
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Se’ns obrirà una nova finestra.
Cliquem a un punt de referència
i arrosseguem fins a un altre,
que ens marqui la vertical que
volem posar recta.

Ens quedarà una línea i un cercle, si cliquem mb el
boto dret del ratolí , s’obre un diàleg que ens dona a
triar, triarem vertical (si és una vertical), farem el ma-
teix en tantes verticals com trobem inclinades.

Fem el mateix, però ara per les horitzontals.

Un cop acabat li diem “OK”, i si encara quedés
alguna cosa una mica torta la rectifiquem amb
Edición-transformar-deformar.

Pere Romero

Desembre 14 divendres de 18.00 a 20,15 hores.
Model: LAURA Nu femení

ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL  NOVEMBRE

INSCRIPCIONS A SECRETARIA 



AUDIOVISUALS
Si algun soci vol tenir una copia de l’audiovisual de la Manifestació independentista
de la Diada de l’11 de setembre que l’encarregui a l’Elisenda de Secretaria.
El proper dia 20 de desembre  a les 19.30 hores, tindrem la primera reunió dels in-
teressats en participar a  l’audiovisual “Edificis religiosos” que serà coordinat i mun-
tat per Pere Romero. Porteu 15 imatges horitzontals, poden ser dels exteriors i dels
interiors dels llocs de culte, en triarem unes 10.
El proper dia 16 de gener a les 19.00 hores projectarem l’audiovisual “Grafitis de
17 autors i autores de l’Agrupació. Al final de la projecció comentarem una imatge
de cada autor, després farem un pica-pica.
El proper 17 de gener a les 19.30 hores tindrem la primera reunió dels interessats
en participar en l’audiovisual “Finestres” que coordina la Sílvia Gausachs i el mun-
tador en Carles Moreso. Portarem 15 imatges horitzontals per triar-ne unes 10, les
finestres poden ser de tota mena. 

NOTA DE SECRETARIA
Recordem que els dies 24 i 31 de desembre l’entitat estarà tancada.

NOTA DE COMPTABILITAT
Si teniu algun rebut pendent de pagament, passeu a pagar-lo abans del 15 de de-
sembre per tal de tancar l’any contable. Els socis que no ho facin seran donats de
baixa, prèvia comunicació.

FESTA INFANTIL DE NADAL:
Inscriviu als nens i nenes que han de venir a la Festa Infantil de Nadal a Secretaria.
Cal indicar nom i cognoms i edat de la criatura. Ja tenim uns mags que faran uns
bons trucs de màgia i després de berenar el Pare Noel repartirà les joguines. Final-
ment de la pinyata cauran els globus i els regalets petits. 
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DESEMBRENOTES

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN 

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRFIA  

57º SALÓN ABEJA DE ORO ORGANITZAT PER L’ AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA
DE GAUDALAJARA
MIQUEL PEIRO 2 obres finalistes
3ª BIENNAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA WORLD CUP 2012 ORGANIT-
ZADA PER IMAGEN SANS FRONTIERE
MIQUEL PEIRO 6 acceptacions i 3 medalles
21è CONCURS FOTOGRÀFIC “DELTA DEL LLOBREGAT” ORGANITZAT PER
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT
JORDI LLORCA 3ª Premi
FOTOMERÇE 2012
JORGE LLORCA Accesis

Els socis: Sívia Gauschs, Manel Saiz, Usitu i Pere Romero. Exposen a la cafeteria
Anna Valls de Castelldefels- C/ Arcadi Balaguer, 1-3 www.annavalls.castelldefels.net,
una petita mostra de fotos en tres de i una selecció de fotos de Cuba. L’exposició
estarà oberta del 9 de desembre fins a finals de febrer, de7.00 a 21.00 h. feiners i
dissabtes i de 7.30 a 15.00 h. diumenges i festius.
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ACTES DESEMBRE

AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES PER AL MES DE GENER

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 14, divendres, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
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 foto-
gràfica de l’autor Jordi Borrell titulada Festes de Nadal.
Dia 20, dijous, a les 19.30 hores. Primera reunió de l’audiovisual “Edificis Reli-
giosos” Coordina i munta Pere Romero. Portarem 15 imatges per triar-ne 10, totes
horitzontals, poden ser d’exteriors com d’interiors dels espais de culte. 
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.

Dia 2, dimecres, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició foto-
gràfica del Concurs Social de Fi d’Any i lliurament de guardons.
Dia 7, dilluns, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada
“Temps d’Ahir” de l’arxiu fotogràfic del Museu de l’A.F.C.
Dia 10, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model . Inscripcions 
a Secretaria 
Dia 16, dimecres, a les 19.00 hores. Projecció de l’audiovisual titulat “Grafitis” 
d’un nombrós grup de socis. Després farem un pica-pica.
Dia 17, dijous, a les, 19.30 hores. Primera reunió de l’audiovisual “Finestres”. Co-
ordina Sílvia Gausachs, muntador Carles Moreso. Portarem 15 imatges horitzontals,
per triar-ne 10 les finestres poden ser de qualsevol mena.
Dia 21, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Xavier Gimenez.
Dia 22, dimarts, a les 18.00 hores. Reunió del Consell Consultiu
Dia 23, dimecres, a les 19.00 hores. Reunió del Consell Tècnic.
Dia 24, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions 
a Secretaria.
Dia 26, dissabte, a les 18.00 hores. Assemblea general de socis.
Dia 28, dilluns, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica de 
l’autor Enric Pamies.
Dia 29, dimarts, a les 19.30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 31, dijous, a les 19.30 hores. Veredicte públic del concurs de temes obligats.
Tema “La taula ben parada”.  




