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NOTES D’INTERÈS

DIPLOMA A JAUME JORBA

NATALICI

COMIAT A JOSEP AGUADÉ

El proppassat 12 de desembre, el company Josep
Aguadé Prats ens va deixar. 
No voldríem que fora un adéu per sempre doncs
sempre el portarem al nostre record, com un bon
amic més que com a company. A la cerimònia
del seu comiat, el seu gendre va dir que va ser
un bon pare, un bon avi i un bon sogre; jo afe-
giria, que va ser un bon company i un bon amic.

Sempre et recordarem. 

En el Dinar de Germanor  passat, per
manca d’espai, no vàrem publicar en el
butlletí de Desembre la noticia de que el
nostre soci Jaume Jorba Aulés, exhibeix
amb orgull, el diploma que moments
abans el nostre President en Pere Ro-
mero li va lliurar amb motiu d’haver
complert mes de 50 anys com  a soci de
la nostra Entitat.

El nostre consoci Sr. Josep Mª Roig ha
tingut un besnét. Veiem al Sr. Roig i la
seva esposa Montserrat  amb el petit
Jael que te tres mesos. 
Moltes felicitats per aquesta bona nova.
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a estem al 2013, tot i que les èpo-
ques no son massa espectaculars, i

que aquesta maleïda crisi no ens deixa
dormir, volem mirar amb optimisme
aquet nou any.
Un nou any en que l’Agrupació com-
memorarà el seu 90è. Aniversari, des
de la seva fundació, aquell llunyà any
1923.
Amb aquest 90 anys, han passat mol-
tes coses, però lo més important per
l’Entitat ha estat la seva massa social,
socis que amb la seva presència i el
seu ajut, han fet possible que ara ja es-
tiguem en el 90 Aniversari, penseu
que es diuen molt fàcilment 90 anys,
però per a una Entitat que es manté
per ella mateixa gràcies als seus mem-
bres, es una fita molt important.
Dins de les nostres possibilitats inten-
tarem fer alguna cosa “especial” per
aquesta celebració, ja hi ha un equip
capitanejat per en Dani Garcia, que
està treballant amb això (necessitem
voluntaris que ens ajudin per poder
tenir l’èxit que esperem)
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EDITORIAL
J Aquest mes també toca la celebració

de l’Assemblea, ja haureu llegit que en
l’apartat econòmic, s’indiquen possi-
bles “inversions”, d’això en parlarem,
i si els socis creieu quines es poden
fer, si es possible es faran, i si no,no
No passarà res, com sabeu son temps
difícils i cal mirar amb molta cura
totes les despeses.
Un altre apartat, es la renovació dels
càrrecs de Junta, s’ha dit moltes vega-
des que es necessita ajuda per portar
el timó de l’Entitat. dels que hi som
ara,alguns portem molts anys i neces-
sitem persones amb idees noves i
ganes de fer coses, per això us ani-
mem a que si voleu entrar a formar
part del Consell Directiu, ho comuni-
queu al President de l’Entitat.

Desitgem que enguany puguem gaudir
d’aquest aniversari…

El Consell Directiu
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EXCURSIÓ DEL MES DE FEBRER 
VISITA AL MONESTIR DE POBLET, I MUSEU DEL CAMP

DISSABTE 9 DE FEBRER, LLOC DE TROBADA: CARRER BERGARA XAMFRA
AMB BALMES A LES 7:45. SORTIDA A LES 8:00.

Preu  39 Euros, inclou autocar y dinar.

ITINERARI:                                         
08:00 – Sortida cap a  l’autopista en direcció 

Tarragona / Lleida.
09:00 – Parada tècnica per esmorzar ( 45 minuts ).
09:45 – Sortida en direcció al Monestir de Poblet.  
10:45 – Visita al Monestir de Poblet, per fer 

moltes fotos.
12:45 – Sortida del Monestir amb direcció al
o Museu del Camp.
13:45 –Sortida del Museu en direcció al Restaurant Mas del Plata. 

Tel. 977 63 14 19
14:30 – Arribada al Restaurant per Dinar fins a les 17.30
17:30 – Fer la foto de grup i a continuació sortida cap a Barcelona.
18:30 – Parada tècnica 10 minuts a l’autopista.
20:00 – Arribada a  Barcelona, i fi del viatge.

Com de costum, el divendres dia 22 de Febrer, un jurat de l’ Agrupació farà el vere-
dicte del concurs de les fotos de l’ excursió, així que feu moltes fotos, i presenteu
dues al concurs mida 20x30 sense muntar, abans del 18 /02/2013, i que guanyi el
millor.

MENU:
Calçots de collita pròpia amb salsa d’elaboració artesana.

Graellada de carn ( llonganissa, pollastre, cansalada, fesols i patates al caliu ) amb
all i oli casolà.

Crema catalana o pastís.
Aigua, vi, una copa de cava i cafè, tallat o infusió.
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EXPOSICIÓ SALA BRUNO ARGEMÍ

De les imatges que hem gaudit a la nostra sala Bruno Argemí, durant bona part del
mes de desembre i alguns dies  de gener, poques coses es poden dir, que no ho
facin les pròpies fotografies.
Per lo que començaré presentant al seu autor: Es en Carles Verdú, nascut a Barce-
lona, format al l’IEFC del 1992 al 1999, passant per diferents especialitats del món
de la fotografia. Assisteix a diferents seminaris, tenint obres seleccionades en diverses
ocasions.
Premiat en moltes ocasions a concursos tan nacionals com internacionals.
Podem trobar la seva obra a diverses col·leccions tan privades com publiques, el
que ens dona la dimensió artística d’en Carles, fen-lo un autor molt complert.

Comentaré algunes de les fotografies de la seva col·lecció “Vietnam”, que hem gau-
dit a la nostra Agrupació. 
Dues imatges de gent treballant, unes al camp i uns pescadors remunten un riu.

VIETNAM de l’autor Carles Verdú
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Donant un toc més modern i esperança-
dor i malgrat la manca de recursos, la
foto d’una noia jove, dóna un aire fresc
a tota la col·lecció.

Només puc que felicitar a l’amic Carles
i demanar-li que no deixi mai de treba-
llar com fins ara. Fotògrafs hi han molts,
artistes com tu pocs.

Pere RomeroUna fotografia d’una nena a l’escola,
que mira de reüll a la càmera, sembla
que es pregunti si ho fa be.

Un paisatge d’uns arrossars conreats en
terrasses, com les maduixes del Ma-
resme.

Una dona amb un bou, o qui sap si serà
una espècie diferent, però ens dòna una
dimensió del temps i marca una distan-
cia molt gran en la seva forma de vida.

La típica foto d’un país amb una cultura
tan diferent a la nostra, d’un home que
transporta un cubell d’aigua, d’una
forma per nosaltres molt rudimentària,
que per ells és el més normal de mon.
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NOU ESPAI TEMPS FUGIT DE LA FOTOGRAFIA. ANYS 60
de A. A. Gil Bayón 

Ens rejovenim. Ens envia grats records,
tant al conscient com al subconscient.
Aquell temps fugit va ser, i és actualment,
tota una realitat viscuda i que revivim ac-
tualment. Per tot això el temps fugit i el
digital amb mirall retrovisor, resoldran
tots els nostres desitjos. Fins aviat, amics
de l’AFC. Us desitjo èxits i rebeu la meva
més cordial salutació .” 

La nostra Agrupació sembla haver recu-
perat l’autèntic encant de la fotografia: les
imatges en blanc i negre. En aquesta oca-
sió, al Nou Espai, l’amic i consoci A. A.
Gil Bayón, soci molt veterà de la nostra
casa, ens presenta el recull d’uns records
gràfics d’una època ja llunyana. 
A part de l’indubtable interès d’aquesta
exposició, es posa de manifest el domini
del laboratori per part de l’autor, amb uns
positivats perfectes, tot i que alguna d’a-
questes imatges han estat obtingudes en
condicions precàries: interiors amb poca
llum, una sala de festes i, per descomptat,
tècnica analògica que, afortunadament,
no permetia convertir un testimoni gràfic
en una creació irreal. 
L’amic Gil va escriure la seva opinió, que
jo remarco ara com encapçalament del
meu comentari.
“La meva primera resposta en determinar
aquest títol a l’exposició: Com d’altres
coses en la natura, l’energia física, aquí
podem incloure el temps que passa i que
deixem enrere a través dels anys, vull dir
en la seva porció principal, està pel ma-
quinisme i l’automatisme, pot semblar a
primera vista difícilment utilitzable. Com
passar bruscament d’un treball de mans a
un de cap o de cor? Agradi o no agradi,
des d’aquells anys 60 fins al nostre pre-
sent 2012, hem tingut grans transforma-
cions socials i culturals; una gran W
equival en anglès a finestra, és a dir, per
aquesta W entra i surt tot, tot es vàlid. No
senyor. Per a mi aquesta garantia no val, i
estic segur i a més content de pensar que
a la majoria de tots vosaltres no pot frenar
el vostre cor i el vostre esperit quan
posem la nostra retina a la càmera, pre-
nem el disparador i el nostre cor ens diu:
“Ja la tinc, o ja et tinc.” Aquella felicitat
ens queda gravada en la nostra ment, en
un temps que ja ha passat però que és
present.

He triat aquestes imatges que són les
meves predilectes : 
A la porta del Liceu, tres persones estan
força interessades amb la programació
operística anunciada. Un xic separada, la
figura poc tranquil·litzadora d’un guàrdia
civil observa també al petit grupet  que
està  reunit al seu davant.
Dubto molt de que l’agent de l’ordre (no
se sap ben bé de quin) senti cap interès
per la programació teatral, i més aviat deu
sospitar de les intencions subversives del
grup reunit que potser poden desxifrar un
amagat missatge “judeo-masónico” entre
les ofertes líriques.
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Una imatge que és un clar testimoni de la
grisor imperant als anys 60: Entre un grup
de gent destaca una parella de persones
grans de modesta vestimenta. Potser són
un matrimoni i la dona agafa a l’home per
l’esquena  tot donant-li suport, en un mis-
satge amorós que el farà suportar la càr-
rega feixuga de la vida.

Un altra foto anecdòtica és la que ens
mostra a dos mariners nord-americans
que asseguts en un bar compartissin l’en-
treteniment entre unes cerveses i una par-
tida d’escacs. El detall curiós és que un
dels homes és blanc i l’altre és negre i ca-
dascú juga amb el color adient: les fitxes
blanques per al mariner blanc i les negres
per al seu company de color. 

Al zoo de Barcelona –suposo jo- un sim-
pàtic grup de pingüins avança per un
camí, potser atrets per alguna novetat.
Com que no es qüestió de refiar-se’n
massa, un dels pingüins vigila l’indret des
de dalt d’una roca, tot convertint-se sense
saber-ho, en un ”sentinella d’occident”. 

Per acabar, intentaré explicar la que per
a mi és la millor fotografia: el retrat de
mig cos d’una nena molt jove feta a la
platja de Sitges. La improvisada model
mira a la càmera amb una sincera expres-
sió que transmet la sensació meravellosa
d’una puresa virginal d’esperit i una in-
nocència encara no contaminada per dis-
sortats esdeveniments de la vida. Entre les
seves mans sosté una senzilla branca
d’arbre com únic abillament amb total
unió amb la natura, de la que ella és el
millor exponent Té el cos cobert per una
fina capa de sorra de la platja que li dona
l’aspecte d’una juvenil estàtua cisellada
per el més perfecte dels escultors. Un fons
absolutament blanc i lluminós contribu-
eix de forma total a l’aïllament de la fi-
gura, tot ressaltant la seva bellesa infantil
Molt bé, amic Gil, és aquesta una com-
posició immillorable. 
Des de aquí dono la més cordial felicita-
ció a l’autor d’aquesta magnífica exposi-
ció que ens recorda un temps passat i és
un excel·lent testimoni de l’obra ben feta. 

Joan Martí
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NOU ESPAI IMATGES DEL SENEGAL
de l’autor Andreu Clapés

El passat dia 3 de desembre vàrem inau-
gurar al nostre Nou Espai una magnífica
mostra fotogràfica del nostre consoci i
amic Andreu Clapés, amb el títol “Imat-
ges del Senegal” ens va presentar una
trentena de fotografies digitals, algunes en
color, altres en blanc i negre i altres trac-
tades amb les dues tècniques. Totes elles
esplèndidament enquadrades i treballa-
des amb photoshop, però de manera que
no es notaven els retocs. Tots els assistents
vàrem quedar francament impactats en
contemplar la bellesa d’unes obres que
ens emocionen i ens fan reflexionar en
com la gent d’aquell país africà, mancats
de tantes coses, viuen la seva vida amb
alegria i esperança, sobre tot els més
joves.
L’amic Andreu es membre de la Fundació
Babel Punt de Trobada, una entitat sense
ànim de lucre que treballa en diversos
projectes de caràcter solidari, social i cul-
tural al Senegal. Les fotografies les va fer
a finals del 2010 i ara les gaudim a la nos-
tra Agrupació. Voldria comentar-les totes,
pel seu tema tan sensible  i emotiu, però
parlaré d’unes poques que acompanya-
ran aquesta breu ressenya.

La fotografia que més m’agrada i emo-
ciona és una on veiem d’esquena un
home negre que du una camisa blanca i
abraça una nena que mira a càmera. La
petita ens contempla i en les seves ninetes
hi veiem reflectit un tros del seu poble.
Ella és tan bonica i ens mira tan seriosa-
ment que ens quedaríem eternament re-
cordant-la i volent-la abraçar amb l’amor
que ho fa el seu pare.

Una sensacional fotografia en blanc i
negre, ampliadissim primer pla de la cara,
crec que de la mateixa nena de l’anterior
fotografia. Aquets ulls enormes que refle-
xen , penso jo, la seva escola i la gent que
hi col·labora. La pell tan fosca i bonica i
un nas ample i perfecte que ens deixa bo-
cabadats i la tindrem gravada per molt de
temps en la nostres retines.

Un altre retrat en blanc i negre, en aquesta
ocasió veiem un home gran que mira
també amb molta seguretat a càmera, es
sent ben orgullós de la seva raça i la seva
terra. El fons desenfocat ens obliga a con-
centrar-nos en aquest rostre ple de saviesa
i confiança.
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Un paisatge misteriós, pel seu tractament
fotogràfic, dos nois que caminen entre
palmeres i un sol que es perd vers l’ho-
ritzó, ens dona sensació de calor i exo-
tisme.

Una jove captada a la porta de la seva
modesta casa, vesteix faldilla estampada
que ens recorda, com els agraden els co-
lors i els dibuixos a la gent africana, el tre-
nat del seus cabells el veiem en altres
fotografies d’aquest reportatge. Atenció
als colors ocres que emmarquen la casa
de la protagonista.

Tres somriures femenins que ens enamo-
ren, la mare abraça una petita que té un
insecte al front, no hi dona importància i
riu, la germana més gran també vol afe-
gir-se al grup i demostrar que la vida té
moments ben plaents.

Un altre retrat en blanc i negre de gran
impacte. Un home vell, sembla que amb
un ull malmès, ens contempla de perfil ,al
seu costat, més difuminat, un home jove
i desafiant l’acompanya, dues genera-
cions plenes d’esperança.

Acabar dient que l’amic Andreu, es un
dels nostres articulistes, també participa
activament en molt dels actes que orga-
nitza l’agrupació, però per sobre de tot és
un bon fotògraf que sap com fer-nos re-
flexionar davant de qualsevol tema que
tracta.
Felicitats amic Andreu, no deixis de pre-
sentar-nos exposicions, esperem treballs
teus ben aviat. 

Elisenda Domingo
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AUDIOVISUAL
“MANIFESTACIÓ INDEPENDENTISTA 
DE L’ONZE DE SETEMBRE DEL 2012”

El dimarts 11 de setembre del 2012 sens
dubte passarà a la història com un dia in-
oblidable. Centenars de milers de perso-
nes van sortir als carrers de Barcelona
per reclamar la independència de Cata-
lunya, en la que va ser la manifestació
més gran en la història del nostre país. 
Davant d’aquest fet tan transcendental,
molts socis i sòcies de l’Agrupació Foto-
gràfica de Catalunya hi  eren presents
per captar amb les seves càmeres petits
flaixosd’aquest esdeveniment. 
El recull de totes aquestes imatges va
quedar reproduït en l’audiovisual editat 

per Pere Romero,i coordinat per Elisenda
Domingo, acompanyat molt encertada-
ment amb música de Lluís Llach i can-
çons emblemàtiques i populars com El
Virolai, Els Segadors i la Santa Espina,
que va fer que l’ambient de la sala de
l’Agrupació, s’anés impregnant d’emo-
ció i reafirmació identitària. 
Un total de setze socis hi van participar
aportant les seves imatges. A continuació
d’una manera breu i subjectiva destacaré
principalment una instantània de cada
autor amb els seus trets més rellevants:

Salvador Alemán, a l’interior del tren,
capta la moguda que hi ha a l’estació,
on un grup de gent es dirigeix a la mani-
festacióestenent una gran estelada.

Tona Artigas, a la façana amb senyeres,
es fixa en el “tapissat” dels balcons de
les façanes i en la gent que transita pels
carrers cobrint els seus cossos amb se-
nyeres i estelades. 

Anna Barnés,  dona amb la senyera al
cap i home al fons, capta els detalls,
aprecia els primers plans, juga amb la
profunditat de camp per aconseguir un
desenfoc de les zones de menys interès.

Josep Mª Bonjoch,  escenes del carrer,
capta la multitud en moviment per dife-
rents indrets per on transcorre la mani-
festació,  des d’un punt de vista elevat,
un picat fotogràfic.
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Francesc Bedmar,  la imatge dels bom-
bers de Barcelona, de la Generalitat i
dels aeroports, tots units darrera una
pancarta i portadors de diverses estela-
des, reflecteix la seva professionalitat
amb la utilització del contrallum per
aconseguint la màximatransparència i
volum de les senyeres enlairades. 

Jordi Borrell,  la foto de la Maria, la seva
esposa, al balcó, recull el seu entu-
siasme amb els braços enlairats darrera
una estelada. Retrata també molts  car-
tells reivindicatius amb els lemes de: Ca-
latonia is not Spain, Catalunya nou Estat
d’Europa, Catalonia next independent
state in Europa, Proclamem la Indepen-
dència, etc.

Andreu Clapés,  la senyera en diferents
parts del cos, observa la senyera com a
cinta al braç, com a túnica, com a mo-
cador del cap, com a maquillatge, etc. i
a més entre les instantànies ha sabut
donar-li un toc d’humor a l’incloure el
tristament famós Ecce Homo de Borja,
transformat en cartell reivindicatiu.

Agustí Codinach, en la imatge dels Cas-
tellers, mostra que a la manifestació hi
va haver diferents actes d’identitat cata-
lana. I capta l’ambient en indrets tant
emblemàtics com el Parc de la Ciutade-
lla, la Plaça Sant Jaume, El Fossar de les
Moreres, i l’Arc del Triomf.

Elisenda Domingo,  grup de joves amb
la noia somrient, com en la major part
de les seves fotografies capta a la gent
jove envoltada d’estelades iil·lusionada,
això ens fa pensar en un bon futur pel
nostre país. 
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Margarita Fresco,  tres homes amb l’es-
telada, com a bona observadora sap
captar “la moguda”de la gent en un dia
tan assenyalat.També l’estètica produ-
ïda per la transparència del contrallum
com pel moviment de les senyeres
degut a l’efecte del vent, aconseguint
un cromatisme molt encertat. 

Silvia Gausachs, foto del nen rosset, es
deté davant de la mirada d’un infant
que per la seva serietat i fixa mirada
sembla que s’estigui qüestionant el
futur que li espera, tot i que en altres
imatges sap captar l’alegria de la gent
que assisteix a la manifestació. 

Lluís Girona, tres generacions, repro-
dueix un fet que va ser comú aquest
dia, famílies senceres i tres generacions
unides per un mateix objectiu i una
mateixa il·lusió.

Jordi Llorca, nous catalans, sempre
molt atent a tots els  detalls que suc-
ceeixen als eu voltant, crida la atenció
amb la imatge d’un grup d’homes amb
el turbant, probablement originaris de
l’Índia, darrera d’una pancarta on es
pot llegir: “Tots som catalans i volem la
independència”.
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Teresa Pujol, davant del Palau, mostra
un grup de gent que com el que capta
en altres indrets portant banderes i es-
telades es prepara per anar a la mani-
festació. 

Juli Valmitjana, en diferents pancartes,
destaca els missatges ben explícits que
s’hi poden llegir: “A Espanya només per
vacances”, “Bon vent i barca nova”,
“Espanya, volem el divorci”, i alhora
sap plasmar imatges de gran bellesa i
qualitat estètica.

Rafel Vergés, la foto de la “Delegación
del Gobierno“, situa la “futura ambai-
xada espanyola”. Per altra banda, gent,
gent i molta gent de la manifestació, és
el que predomina en les seves imatges
que dona a entendre que ell hi era al
mig. 

En acabar la projecció, el 21 de no-
vembre sonava la “Santa Espina”, el
que va provocar que a la sala es respi-
rés un ambient de satisfacció i emoció
continguda que va quedar reflectida
amb alguna llagrimeta que va brillar en
encendre’s  els llums. 
Per acabar aquest article, només em
resta agrair a tots els participants que
amb les seves imatges han fet que la
nostra Agrupació entri a formar part
del que en un futur serà la memòria
històrica del nostre país.

Francesca Portolés i Brasó

Pudeu veure aquet audiovial a  
www.af.cat
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Elvira Castellví 1ér premi

Albert Puche 1ér accesis

Usitu 2ón accesis

CONCURS SOCIAL FI DANY
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TUTORIAL PHOTOSHOP Nº 39

Ara creem una màscara de
capa i pintarem de negre sobre
la màscara de capa amb una
opacitat d’un 50% aproxima-
dament, sobre la zona que
volem recuperar definició. Si
quedés alguna brutícia que el
filtre no l’elimini per ser massa
gran, procedirem a eliminar-la
amb l’eina parche.

ELIMINA IMPURESES
Per eliminar piquets i brutícia que sol aparèixer quan escanegem fotografies, 
Photoshop té de sèrie un filtre molt útil. En aquest tutorial explicaré com utilitzar-lo.

Foto original Foto acabada

Un cop tenim una imatge escanejada o una foto que tingui molts puntes de brutícia,
obrim la imatge, la dupliquem (CTROL j), anem a filtres altre-mínim i apliquem un
radi de 1 píxel, veurem que les impureses han desaparegut, però algunes parts de
la imatge també perden definició, per això hem duplicat.
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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 
Ordinària 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



El passat dia 15 de de-
sembre vàrem tenir el
goig de celebrar, com
cada any, la nostra sim-
pàtica Festa Infantil de
Nadal. Un dia ben dife-
rent en que els nens i
nenes són els protago-
nistes a la nostra Agru-
pació.
Vàrem tenir una cin-
quantena de petits
entre 4 mesos i 10 anys.
Tots arribaren puntuals
a les 6 de la tarda per rebre les bosses
amb regals publicitaris de les poques fir-
mes que encara ens col·laboren i que
agraïm de tot cor des de aquestes ratlles.
Agrair encara amb més entusiasme la
col·laboració del nostre consoci Ferran
Agüir que va portar-nos dos mags sensa-
cionals, en Gavi Gonzalez i en Jordi Pa-
llarés que van fer les delícies dels petits
i dels grans amb els seus elaborats trucs
de màgia. Molts voluntaris i voluntàries
per sortir a protagonitzar els trucs i un
munt d’aplaudiments al final de les ac-
tuacions.
Una mica de berenar per cada criatura
tot esperant la visita del Pare Noel que
els entregà les joguines cridant-los pel
seu nom. Infinitat de fotografies, alguns
petits que ploraven, d’altres entregant-li
la carta, d’altres li explicaven que s’ha-
vien portat bé, en fi que tots van quedar
contents amb els regals. La festa finalitzà
amb la pinyata, s’estira una corda i del
sostre cauen globus, serpentines, confe-
tis i petits regalets  per completar les bos-
ses.Acabada la diada els que quedem
mirem de recollir la brossa més gran i
deixar la sala apunt per les activitats del
dia a dia. Hi ha una gran crisis però el
món no s’acabarà amb aquesta quantitat
de petits que cada any ens acompanyen
a la Festa Infantil. El prec de sempre:
Feu-los socis infantils, per 10 euros l’any 
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tenen el seu carnet i tal vegada ells seran
els nous socis adults que faran rutllar
l’entitat. Acabar donant les gràcies a l’e-
quip fidel que any rere any ens ajuda a
preparar la festa , moltes coses a fer per-
què els petits tinguin el seu dia.
Voldríem que el proper any encara fos
millor de cara al nostre 90è. Aniversari.
Si algú vol oferir-se a l’equip que con-
tacti amb mi a la Secretaria. 
El Nadal es mirar amb ulls d’infant
aquests dies tan assenyalats i pensar que
un dia nosaltres també vàrem ser criatu-
res tan innocents i espontanis com ells i
que esperàvem una festa tan bonica com
la que ens ofereix l’Agrupació.

Elisenda Domingo

FESTA INFANTIL DE NADAL 2013

FIRMES COMERCIALS I SOCIS QUE
HAN APORTAT OBSEQUIS A LA FESTA
INFANTIL DE NADAL 2012.
PLAZA & JANES EDITORS
BTV TELEVISIÓ DE BARCELONA
CAVALL FORT
CATALUNYA CAIXA-CLUB SANT JORDI
PERE ROMERO
Moltes gràcies a tots per fer contents als
nostres petits.
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ARTICLE ESTEM EN UNA ALTRA ERA
de Andreu Clapés

Vaig anar a un xino a  fer unes còpies
d’unes fotos, simplement per mostrar el
tipus de treball que faig, malgrat saber
que la qualitat d’una fotocòpia no és la
mateixa que feta amb impressora i tal
con Déu mana i exigeixen els canons  de
perfecció de la  gent de l’Agrupació.
El senyor que em va atendre ( un jubilat
d’ací però que, suposo jo, allà s’hi treu
un ajut per compensar que té a casa seva
el fill casat amb la seva companya i un
parell de fills) i que ja conec d’altres ve-
gades que hi vaig, al veure les fotos no
va poder resistir-se a mirar-les. Ja ens
varem enganxar en una  conversa foto-
gràfica que no s’acabava mai.
Ell també es fotògraf d’afició, per bé que
quan era jove havia treballat per una
agència i per motius de feina, va deixar
la professió de fotògraf i es va dedicar a
altres coses. La fotografia però, sempre
ha estat el seu hobby i ara encara el
practica. Nosaltres ho entenem molt bé,
ja que patim del mateix mal: qui ho ha
provat, difícilment ho deixa.
Xerrant, xerrat em diu: “sortim a fora al
carrer que t’ensenyaré una  cosa”. I ja
ens veus a tots dos a la porta del carrer
mirant el paisatge. De la butxaca es treu
el mòbil, sí el telèfon mòbil, i comença
a fer com si fes una foto però que va anar
movent amb lentitud. Jo em creia que es-
tava filmant la  gent que passava pel 

carrer...per no dir que jo no entenia res
del que feia. Al cap de uns 10 segons,
m’ensenya a la pantalla una foto panorà-
mica de tot el carrer. Sí, una foto, no un
vídeo ! No entenc res i li vaig  demanar
que m’ho tornés a ensenyar. Repetim l’o-
peració. Em vaig quedar amb la boca
oberta... i a hores d’ara encara no l’he
tancada !
Fa poc un amic em va deixar un pro-
grama per fer panoràmiques. Amb
aquesta intenció havia fet ja una sèrie de
fotos de la serralada de La Mola o de
Sant Llorenç del Munt, que és una visió
que tinc des de la meva infantesa, ja que
anàvem a estiuejar al poble del mateix
patronímic quan érem petits. Aquella
imatge de la serralada sempre m’ha col-
pit molt pels molts records d’infantesa
que em reporta. 
En concret vaig fer 12 fotos en vertical,
amb la càmera sobre el tres peus (trí-
pode), per assolir una continuïtat i cohe-
rència en les línies que posteriorment
havien de ser encadenades sense que es
notin els empalmes al fer la panoràmica. 
Fetes les fotos i convenientment aplica-
des al programa de panoràmiques, em
va sortir una imatge molt acceptable i
que em va deixar molt content ja que per
fi havia assolit tenir tota la serralada de
La Mola. Retocs de llum, una mica més
de focus, retoc de detalls, etc. etc. total,  



21

En una propaganda de no sé què, vaig
veure que anunciaven un teleobjectiu
que s’acobla a les tabletes. Un altre món
o un altre galàxia !  Aquests artilugis in-
corporen programes que en uns breus
segons, fan efectes, correccions, etc. etc.
que nosaltres, ara com ara, anem fent
amb el photoshop CS6, que és la darrere
versió del programa i que ens sembla
que és el “no va màs”. 
La gent jove vol resultats immediats. Vol
no haver d’aprendre programes fent cur-
sets i més cursets, ja que han nascut amb
el “xip” incorporat en els gens o en el
clatell i això fa que tinguin una intuïció
per saber aplicar programes sense haver
d’estudiar. Han nascut a l’era digital i
aquest llenguatge, que els que som
d’una altra generació hem d’anar apre-
nent amb esforç, ells ho saben interpre-
tar i llegir intuïtivament.
Em sembla que si volem captar gent
jove, hem  de fer un plantejament en
consonància amb les seves necessitats i
possibilitats, que certament no són les
nostres. Obrim les finestres i que entri
aire fresc.... Nosaltres anem fent el que
ens agrada i mirem de que convisquin
els dos móns, pot ser així assolirem
veure  cares noves i una nova visió del
món de la fotografia.

Andreu Clapés i Flaqué
Soci nº 2270/4

un parell d’hores per aconseguir aquella
imatge.
Em vaig quedar ben desmoralitzat... jo
amb un parell d’hores faig una panorà-
mica i aquell conegut meu del xino,
amb deu segons també ho aconsegueix.
Que consti que el nivell de resolució és
francament acceptable. Probablement
no tant com en la meva foto, però... 
Per la tarda explico a un company de
l’Agrupació el que m’havia passat. Ell es
treu el seu I’pod o mòbil modern i em
diu que no té ni idea de si ell ho pot fer.
Comença a remenar l’eina i troba també
l’aplicació per fer panoràmiques. Auto-
màticament en fa una de tota la sala on
estàvem fent la tertúlia. El resultat també
a ell i als que ho varem veure ens va dei-
xar bocabadats. No sabia ni que tenia
aquesta aplicació...
Tot plegat em porta a una reflexió, més
enllà del cas concret que he explicat. Em
sembla que encara estem a les portes de
les noves tecnologies, sense que haguem
tingut l’agosarament per traspassar-ne el
llindar.  
Comentem en les nostres tertúlies que en
la nostra Agrupació no hi ha gent jove.
Em sembla que ni a la nostra ni a la ma-
joria d’agrupacions d’aquesta índole. I
per què, em pregunto jo ?.
Em sembla que estem treballant amb
unes eines que dintre de quatre dies que-
daran definitivament obsoletes o simple-
ment reservades a una vells nostàlgics
que ens resistim a traspassar el llindar
cap a les noves i  constantment renova-
des tecnologies. Veig els turistes,que
tants n’hi ha a Barcelona, que també
amb les tabletes, fan fotos d’alta resolu-
ció i de molt bona qualitat.
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NOTES GENER

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

EXPOSICIO MES DE MARÇ

NOUS SOCIS 

Francisco Xabier Lete Vera
Micaela Mahi Cuyami
Josep Soriano Domingo

Umberto de Jesús Victòria Ayuso
Antonio José Vendrell Mora
Jose Manuel Santos Gato

El proper mes de març al Nou Espai volem celebrar el dia de la Dona, els que vul-
guin participar han de presentar una fotografia de mida lliure muntada sobre cartró
de 30x40 , recordeu que el tema ha de fer referència a la dona. L’últim dia per en-
tregar-la serà el 28 de febrer. Aneu preparant-la i si la teniu feta ja la podeu presen-
tar.

ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL GENER

Gener 10 dijous a les 6 de la tarda.
Model: Noemi - Nu femení

Gener 24 dijous a les 6 de la tarda.
Model: Argelina Jolie - Nu femení

INSCRIPCIONS A SECRETARIA 

l Salón Internacional de Fotografía CIUTAT DE VILLAJOYOSA
MIQUEL PEIRO 1 aceptació
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ACTES GENER

AVANÇAMENT FEBRER

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 12, dissabte, a les 9.30 hores. Taller d’audiovisuals per Albert Puche i 
Pere Romero 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”. 
Coordina 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 24, dijous, 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”. 

Dia 4, dilluns, a les 19.30 hores. Projecció de l’audiovisual titulat Excursió a 
Banyoles, Besalú i Beuda dels autors Joaquim Lorenz i Agustí Codinach
Dia 7, dijous, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Benet Arbolí
Dia 8, divendres, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model . Inscripcions a Secretaria.
Dia 9, dissabte, a les 8 del matí
Excursió a Poblet, Museu del Camp i Calçotada. Inscripcions a Secretaria
Dia 20, dimecres, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició 
fotogràfica de l’autor David Sànchez
Dia 21, dijous, a les 19.30 hores. Inauguració  de l’exposició fotogràfica titulada
“Vivencies” del grup de transplantast de Catalunya
Dia 22, divendres, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria.
Dia 26, dimarts, a les 19,30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 28, dijous, a les 19.00 hores
Veredicte públic del Concurs de Temes Obligats. Tema “Atraccions de Fira”.
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Alguns dels serveis al soci:
Obert tots els dies de 17,30 a 21,00 h. de dilluns a dissabte

Aula digital amb 9 ordinadors / Plató / Escànner
Tallers gratuïts i cursos a preus molt reduïts o gratuïts
Varies sessions mensuals amb model, cost de la model

Sortides mensuals / Sortides programades, excursions fotogràfiques
Tertúlies periòdiques / Concursos socials i lliures / "lligueta" fotogràfica

Sala d’exposicions Bruno Argemí / Sala d’exposicions  “Nou Espai” 
exclusiu per socis / Sala "El Racó" / Museu / biblioteca / fototeca

2 pantallas gegants d’alta definició.

w
w

w
.a
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.c

at

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.

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

Agrupació Fotogràfica
de Catalunya Creu de Sant Jordi


