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NOTES D’INTERÈS

EXPOSICIÓ A LA AFC

TALLER DE FOTOGRAFIA NOCTURNA

Ja hi som!
Et vàrem convocar per CAPTURAR-TE!
Ara et convoquem perquè tu puguis CONTEMPLAR-
TE!
Gràcies a la teva col·laboració hem pogut dur a terme
el projecte.
Gaudirem plegats de la fotografia, de la companyia i
d’un “Pica-Pica singular… el del 90è 
aniversari”.

Us hi esperem!.

Francesca Portolés i Usitu

L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya inaugurarà el dia 19 de març una exposició
fotogràfica que està inclosa dins dels actes a realitzar amb motiu del 90è aniver-
sari de la nostra Agrupació, i que estarà exposada fins el dia 12 de Abril.

Aquest taller s’impartirà en
dues sessions, la primera
serà el dissabte dia 13 d’a-
bril de 10 a 13:30 hores.
La segona es farà el cap de
setmana del 27 i 28 d’abril,
coincidint amb el Festi-
mage de Calella,

Tutor: Albert Puche

Foto: Albert Puche

El programa es el següent: dia 27 arribada al hotel a les 6 de la tarda, sobre les 7
sortida a fer fotos a la caiguda del sol, tornada a l’hotel, sopar i desprès tornar a sortir
als llocs que l’Albert ens tindrà localitzats, tornada al hotel a dormir. Al mati del dia
28, passejada per les exposicions del Festimage, dinar a l’hotel i per la tarda sortida a
fer fotos panoràmiques de Calella i el seu entorn (més endavant farem un taller de
com fer panoràmiques). Tornada a Barcelona.
Quan sapiguem el preu del hotel i el àpats, s’informarà als inscrits.

Taller gratuït per el socis de la AFC i de Fotofilm Calella (cost del hotel apart)
Inscripcions a secretaria 93 016 581 afc@afc.cat de 17,30 a 21.00 hores de 
dilluns a dissabte. DATA LÍMIT PER INSCRIPCIONS 30 DE MARÇ
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om tots sabeu, enguany celebrem
el 90è aniversari de l’Entitat, i el consell
directiu s’ha proposat fer una sèrie d’ac-
tes per tal de donar a conèixer més a
l’exterior la nostra Entitat.
Una de les activitats que tenim més a
prop és l’exposició fotogràfica dels au-
tors Francesca Portolés i Usitu que s’i-
naugurarà el proper dia 19 de març, i
que està inclosa dins dels actes a realit-
zar amb motiu del 90è aniversari de la
nostra Agrupació. Estarà exposada fins el
dia 12 de Abril.
El proper mes d’abril, dins del saló “SO-
NIMAG” i per celebrar el nostre 90è ani-
versari disposarem d’un espai més ampli
que altres vegades, en el qual farem dues
exposicions amb temàtiques molt dife-
rents. Una serà la d’Eugeni Forcano, gua-
nyador del Premi Nacional de Fotografia
d’enguany, i l’altra, la de Sergio Tello,
amb tècniques més actuals.
Creiem que seran dues exposicions molt 

ben rebudes pels assistents.
També disposarem d’un plató fotogràfic
durant unes hores i que estarà obert a
tothom, tant als socis com als visitants.
Portarem una model i podrem gaudir
d’una bona estona fent fotografies.
Al lloc on estarem ubicats es projectaran
audiovisuals de diferents autors. En fi,
tenim pensades unes quantes activitats,
tot i que encara cal definir dia i hora. Per
part nostra, ja estem posant fil a l’agulla.
Evidentment, per fer tot això necessita-
rem la vostra col·laboració, i és per
aquest motiu que demanem a les perso-
nes que ens puguin ajudar que passin
per secretaria a inscriure’s a la llista, per
poder organitzar els torns d’estada a l’es-
tand.
No dubtem que hi col·laborareu. Penseu
que l’Agrupació és de tots i que totes les
coses que s’organitzen no es fan per l’in-
terès d’unes persones, sinó per l’interès
de l’Entitat.
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Vam seguir amb la visita del cor, l’orgue,
les capelles laterals amb altres sepulcres
i la pujada al sobreclaustre. Tots i totes
anàvem fent fotografies i escoltant les va-
luoses explicacions d’en Francesc. 
Amb menys fred i més contents, vam anar
amb l’autocar fins a l’Espluga de Francolí
per visitar el Museu de la Vida Rural, un
edifici antic amb un annex molt modern
on hi vam poder veure carros petits, trac-
tors i grans carruatges i, fins i tot, una car-
rossa fúnebre. També hi havia diorames,
figuretes que captaven la vida a pagès,
eines de tota mena… En fi, que cadascú
va visitar i fotografiar el que li feia més
gràcia.
Tot seguit, vam tornar a l’autocar per fer
un recorregut força llarg fins al restaurant
Mas del Plata, que ja coneixem d’altres
calçotades. Eren gairebé les tres i teníem
força gana, i va ser arribar i moldre: les
taules ja estaven preparades amb els cal-
çots, la salseta deliciosa i els porrons
plens de vi. Equipats amb guants i pitets,
vam repetir tantes vegades com vam voler
i després, en un tres i no res, ens van can-
viar les tovalles i ens van servir la  grae-
llada de carn, amb els seus fesols i patates
al caliu amb all i oli. La crema catalana i
el cava van donar lloc als tradicionals
brindis: per la fotografia, per les dues en-
titats i, és clar, tot va acabar amb un
“Visca Catalunya!” on molts vam afegir
“Lliure!”.

MONESTIR DE POBLET, MUSEU DEL CAMP 
EXCURSIÓ  CALÇOTADA

El passat dia 9 de febrer vam inaugurar la
temporada d’excursions amb una interes-
sant visita al Monestir de Poblet, al
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de
Francolí, i amb una bona calçotada a la
Cabra del Camp: tot un recorregut per
terres tarragonines que va resultar molt
gratificant.
Amb l’autocar pràcticament ple, llevat
d’unes quantes baixes d’última hora  per
grip, els socis de la nostra Agrupació i
uns quants de l’Agrupació agermanada
de Sant Adrià de Besòs, vam iniciar un
dia de rigorós hivern amb temperatures
baixes i vent. Sort del sol que ens va
acompanyar tota la jornada. Tothom pun-
tuals vam sortir de Barcelona en direcció
a Tarragona amb un guia de luxe, el nos-
tre consoci Francesc Bedmar, que va
aportar un regal extra al nostre sorteig de
regals: un magnífic llibre sobre el Mones-
tir de Poblet.
Aquesta vegada no donaré dades històri-
ques, ja que ja ho va fer durant tot el
viatge l’amic Bedmar. La visita al Mones-
tir va durar aproximadament dues hores.
Vam visitar-ne els claustres, les diferents
estances interiors, l’església, amb els seus
magnífics sepulcres reials de vuit reis de
Catalunya i Aragó i de 6 reines consorts...
Penso que el més fotografiat va ser el se-
pulcre del rei Martí l’Humà, amb uns an-
gelets que l’acaronen. 
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Després va venir el famós sorteig, amb
l’alegria dels afortunats i les bromes dels
“tongo!! Tongo!!” que cridàvem els qui
no vam tenir sort. Abans de marxar, foto-
grafia de grup al jardí. L’encarregat de fer-
la va ser l’amic Agustí Codinach, que en
va fer unes quantes, per si les mosques.
De tornada a Barcelona, acudits sobre els
famosos sobres amb diner negre que ha
repartit el tal Bárcenas i el sorteig d’obri-
dors i taps de cava, que van animar una
mica els qui no ens toca mai el premi
gran. 

La gent ensenyant les fotografies, tots se-
gurs de tenir la imatge guanyadora del
concurs d’excursions, encara que això
ho haurà de decidir el jurat que s’encar-
regarà de dictar el veredicte.
Acabo repetint que va ser un dia molt
agradable amb bona companyia, bon
menjar i solet. Esperem que a la propera
excursió, ara que ja hem aconseguit om-
plir un autocar, n’haguem de llogar dos.

Elisenda Domingo

VISITA COMENTADA
L’EXPOSICIÓ“EL PARAL·LEL (1894-1939)”

Hagués estat un desencert no
haver anat a visitar l’àmplia,
documentada i magnífica ex-
posició organitzada i produïda
pel CCCB i comissionada pel
director escènic Xavier Albertí
i pel periodista Eduard Molner.
Els autors ens han volgut mos-
trar la importància que va tenir
l’avinguda del Paral·lel des de
finals del segle XIX  fins al
gener del 1939.
Una guia molt professional ens va fer
veure la importància de l’exposició, tant
per la llarga preparació que va suposar,
de quatre anys, com per la gran quantitat
d’imatges del seu contingut, prop de 800
peces. Ens va recordar que l’avinguda del
Paral·lel va acollir durant més de 40 anys
una oferta cultural singular i única: el
78% de la via tenia un ús escènic, i no hi
havia ni un sol cafè on en algun moment

del dia no s’hi improvisés un espectacle.
L’entrada a la primera sala va ser impac-
tant per la grandiositat de la projecció en
3D que ocupa tota la part frontal. Les
imatges en moviment aconsegueixen in-
tegrar-nos en l’avinguda com si fóssim
simples passejants, observadors d’un pas-
sat no tan llunyà ni desconegut. Les arts
plàstiques són una part fonamental de
l’exposició. Tot aquest món del districte V
queda reflectit en l’obra d’Isidre Nonell i
de Ricard Opisso, que són els primers ar-
tistes que pinten el Paral·lel més desfavo-
rit. El Paral·lel també es mostra des de
l’òptica d’altres artistes com Pablo Pi-
casso, Francesc Domingo, Ricard Canals,
Ricard Urgell, Rafael Barradas, Emili
Bosch, Ismael Smith, Jaume Pasarell, i els
fotògrafs Josep Brangulí i Gabriel Casas,
entre d’altres.
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Paral·lelament a aquesta exposició s’han
fet taules rodones, conferències i altres
activitats amb la finalitat de parlar sobre
el passat i el futur de la zona urbana que
aglutina aquesta emblemàtica avinguda
de Barcelona. S’ha explicat el passat glo-
riós i s’ha parlat del pla d’accions econò-
mic, urbanístic i cultural que s’està
promovent gràcies a vàries associacions
—com la Fundació El Molino—, i que
hauria de tornar a dur a la zona el prestigi
que la va fer estàndard del procés moder-
nitzador propi de les capitals europees
més actives.
En definitiva, una exposició que recoma-
nem als qui, com a nosaltres, els interessa
la història i la cultura de les arts escèni-
ques de la ciutat.

Francesca Portolés i Brasó

El material no pot ser més abundant i va-
riat: des d’audiovisuals, músiques origi-
nals, documents sonors recuperats,
fotografies de l’època, llibres, fulletons,
revistes, programes, cartells, partitures,
atrezzo; fins a vestits de cupletistes, l’es-
cenificació d’un cafè amb pianola in-
closa, l’escenari d’un vodevil amb
telèfons de l’època, la galeria de l’expo-
sició amb retrats de les cupletistes del
Paral·lel, etc. 
El recorregut de l’exposició se centra en
les arts escèniques populars: cuplet, re-
vista, vodevil, sarsuela, mim… però no
es desvincula com un espai de frontera en
el creixement de Barcelona i del seu vin-
cle amb el món de la prostitució, que a
finals del segle XIX i principis del XX era
un fenomen de grans dimensions; era un
negoci acceptat i emparat per l’Adminis-
tració.

L’exposició mostra com el Paral·lel bullia
amb les organitzacions polítiques i sindi-
cals de les classes populars. Les classes
populars compraven a les fires de llibres
que es feien al Paral·lel especialment pu-
blicacions sobre republicanisme, socia-
lisme i anarquisme.
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EXPOSICIÓ SALA BRUNO ARGEMÍ
ENRIC  PAMIES, 30 anys de fotografia

El 28 de gener d’enguany es va acollir a
la nostra sala d’exposicions Bruno Ar-
gemí la mostra fotogràfica  “30 anys de
fotografia”, del veterà reusenc Enric Pa-
mies. La mostra estava agrupada dintre
d’una sèrie de temes monogràfics que, al
seu temps, estaven agrupats cronològi-
cament.
Enric Pamies va tenir dues vessants dintre
del món de la fotografia: la de fotògraf
(cal dir que brillant) en els 30 anys que
componen l’exposició que presentem, i
la seva etapa de gestió al capdavant
d’entitats del món de la fotografia com a
director del prestigiós concurs FOTOS-
PORT i també president de la FIAP.
L’estil dels seus inicis, cap al 1953, amb
obres de temàtica ambiental de carrers
de Reus, va tenir continuïtat en les foto-
grafies exposades fins al 1983. Són mag-
nífics els contrallums de carrers en la
seva primera època, amb enquadra-
ments molt equilibrats, on juga de forma
molt efectiva amb els contrastos de llum
i ombra dels contrallums. Destaca la be-
llesa de l’obra del grup de nenes de pri-
mera comunió, amb el blanc impol·lut
dels seus vestits, a la plaça del Mercadal
de Reus, que es troben emmarcades pel
meravellós edifici modernista de la Casa
Navàs, de Domènech i Montaner. 

La “ Dansa més bella” mostra una impe-
cable imatge que honora l’elegància i la
bellesa de la nostra sardana. Totes les
obres d’aquesta època ens mostren la
capacitat de  “saber veure”, la principal
i més eficaç mostra del talent d’un fotò-
graf, i Pamies la desenvolupa en el repor-
tatge de carrer.

Impressionant la col·lecció de fotografies
de la Setmana Santa de Reus, Selva del
Camp i Alcover. La Roma Imperial torna
a Tarraco, i les centúries d’armats  mos-
tren el seu poder dissuasori entre els  es-
barzers i les vinyes esfullades de la rica
colònia de Tarraco.

També mostren un gran dramatisme les
imatges dels penitents, amb les seves cu-
curulles negres, entre les vinyes d’un
paisatge irreal i fantasmagòric.
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s’enfronta amb solvència als massais de
Kenya, a l’abracadabrant Setmana Santa
per les terres del Baix Camp,

L’any 1954 Pamies comença la seva
etapa dintre del món esportiu, en la qual
va assolir, durant dues dècades, una no-
torietat ben guanyada en el món de la fo-
tografia esportiva, tant nacionalment
com internacional. L’atletisme i, en ge-
neral, diverses especialitats, el van fer
guanyador de premis molt importants
arreu del món.

M’impressiona especialment una obra
en la qual dos atletes disputen cos a cos
un esprint en una cursa de relleus.
El tema paisatgístic, tan difícil de com-
prendre avui dia per la força del color
imperant, Pamies el tracta amb dolçor.
Les marines a Cambrils o Galícia, els
contrallums tan estimats per l’autor,
tenen la més bella expressió quan
plasma les onades d’una tarda d’hivern
com a contrapunt d’un ramat de cavalls.

Fotògraf polivalent que, en el seu dilatat
recorregut dintre del món fotogràfic,  

o a unes monges amb hàbits negres ju-
gant, que destaquen sobre la impol·luta
blancor de la neu, i a aquells dolços ma-
tins a la seva Reus natal en què la seva
habilitat per jugar amb llums i ombres,
deixa constància d’uns anys d’or de la
fotografia.

Francesc Bedmar
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NOU ESPAI
de l’autor Xavier Gimenez

Aquesta exposició està enllaçada amb la que l’amic Xavier va fer anteriorment titu-
lada “Mercats del món”. Comentant-la amb ell, em diu que la idea és que tingui
continuïtat: donar-nos primer una visió de com són els diferent mercats i ara de com
veu ell les botigues dels llocs on ha viatjat. Sens dubte, tant en la primera com en
la segona exposició ens sorprèn la diferència que existeix entre les cultures i la di-
versitat del món que ens envolta. Un cop més en Xavier ha tingut la bona vista de
captar amb la seva càmera instants que sovint poden passar desapercebuts per a un
simple turista.
Puc comentar algunes de les seves fotografies gairebé de primera mà, ja que les hem
estat repassant, mirant i comentant junts, i ell m’ha explicat algunes curiositats res-
pecte a què són alguns dels establiments que ens mostra.

Una de les que primer em va
cridar l’atenció va ser la
d’una benzinera: en la foto-
grafia veiem unes garrafes i
ampolles amb uns líquids de
diversos colors que potser no
acaben de tenir sentit per a
nosaltres, però quan et diuen
que allò és una benzinera, la
cosa és molt diferent, i més si
sabem que està al peu d’una
carretera i que és totalment
il·legal.

Hi ha altres fotografies que no necessiten
cap comentari, algunes botigues de foto-
grafia... Les imatges ens ho diuen tot.

BOTIGUES DEL MÓN
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Una tapisseria on deu ser l’hora de dinar,
ja que la porta sembla tancada.

Les fotografies que comento no són les
que més m’han cridat l’atenció, sinó que
les he agafades a l’atzar, ja que per a mi
totes tenen alguna curiositat per comen-
tar, no només pel bon treball fotogràfic
que mostren, sinó perquè totes ens diuen
alguna cosa.
Felicitats company! Ja estem impacients
per veure el teu proper treball.

Pere Romero

Una fotografia d’una botiga de telefonia mòbil ens mostra com la modernitat arriba
als llocs més insospitats.

També hi trobem una boutique: curiosos
els maniquís exposats a la porta que
mostren els models disponibles.

Una altra botiga de roba, segurament
més cèntrica i que, per la façana, es de-
dueix que és d’una categoria superior.
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NOU ESPAI “VENIU A DINAR?”
de l’autor Benet Arbolí

El passat dia 7 de febrer vam inaugurar
al nostre Nou Espai una sorprenent ex-
posició fotogràfica del nostre veterà amic
i consoci Benet Arbolí. Amb el suggerent
títol “Veniu a dinar?” ens va presentar
una trentena de fotografies en color de
plats variats que només de mirar-los ja
ens entraven ganes de menjar-los.
L’amic Benet no va poder venir a la in-
auguració per una d’aquestes grips que
tants estralls està fent aquest hivern. La
seva filla Marta, el seu gendre i la seva
néta; una nineta que ens va tenir a tots
pendents de les seves gràcies, i el seu
nebot, el nostre vocal de sessions d’es-
tudi, Andreu Roselló, van ser els encar-
regats d’explicar-nos que l’amic Arbolí,
a part de bon fotògraf, és un magnífic
cuiner i, ara que té temps, prepara unes
menges delicioses que abans fotografia.
La mostra feia un  goig impressionant i
cada espectador anava a cercar el seu
plat favorit i comentava que li entraven
ganes de tastar-lo. Lamentem que l’autor
no pogués gaudir del caliu del públic
que omplia la sala i que no escoltés els
comentaris favorables que feia de les
seves obres. Veritablement l’exposició
era molt original i completament diferent
d’altres exposicions que ja havíem vist
d’en Benet. És digne d’admirar com sap
treure el millor partit de cada tema de les
exposicions que ens presenta.
Comentaré algunes de les fotografies que
més m’han agradat, no totes, com jo vol-
dria, per l’espai limitat que tenim per a
cada article.
En una olla de fang veiem un deliciós es-
tofat de faves amb la seva cansalada i la
botifarra negra. Ara que fa aquests dies
de fred ens les menjaríem la mar de bé.

En una paella, encara al foc, ens pre-
senta un guisat de conill amb carxofes
que té una pinta boníssima, un plat
adient també per a aquests dies. I aquell
suquet segur que està per sucar-hi pa!

Entre guisat i estofat, una mica d’ama-
nida selecta, amb endívies, espàrrecs,
ceba, tomàquet i unes fantàstiques olives
arrugades, que deuen d’estar boníssi-
mes. El plat està molt ben presentat i, na-
turalment, ben fotografiat.
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Una taula ben parada amb un magnífic
aperitiu de festa: pernil del bo, amani-
des, tallets d’embotit i d’ou, i més coses
que veiem al fons i, al primer pla, una
gran safata amb unes gambes espectacu-
lars! Ja no tindrem lloc per al segon plat,
però quedarem com a reis amb aquest
aperitiu.

Mentre escric l’article penso en tots els
comentaris del dia de la inauguració:
molts dèiem que tant de bo tinguéssim a
casa un cuiner tan genial com l’amic
Benet. Desitgem que continuï amb
aquestes bones aficions que són la cuina
i la fotografia. 

Amic Benet, esperem que el proper any
ens sorprenguis amb un nou tema. Ja
t’hem guardat el lloc! Felicitats de tot cor
per convidar-nos a menjar amb els ulls i
per fer-nos imaginar un munt d’olors i
sabors. Tots vindríem a dinar amb tu.

Ara que ja som a la quaresma trobo ben
apetitosa aquesta cassola de sardines en
escabetx, amb les seves herbes i els
allets fregits. Vénen ganes de sucar-hi pa
amb, aquest suquet tant ben preparat.

Encara a mig coure, un altre plat de qua-
resma, un variat arròs amb bacallà, sèpia
i escamarlans. L’arròs amb el sofregit fet
a base de pebrot, ceba, tomàquet i algun
ingredient secret, segur que farà les de-
lícies dels qui el mengin.

Elisenda Domingo 
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TEMES OBLIGATS DPMPS

Josep Gabaldà 8,67 punts 

Rafael Planas 
9 punts premi del mes

Silvia Gausachs 
8,67 punts 

Josep Soler 9 punts 

J. Manuel Trujillo 8,67 punts 
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Pep Blanes 8,33 punts 

Elvira Castellví 8 punts 

Eduard Cucalón 8 punts 

Manel Mataró 8 punts 

Andreu Clapés 8,67 punts 

CLASIFICACIO 
GENERAL COLOR
JOSEP GABALDÀ        33,00 
ELVIRA CASTELLVÍ     32,00
MANEL MATARÓ      31,67
ANDREU CLAPÉS     31,33
FRCA. PORTOLÉS       31,00
PEP BLANES                   30,67 
J.M. BENAVENTE          30,00

LA TAULA BEN PARADA
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TEMES OBLIGATS NPOPDSPNB

Eduard Cucalón 10 punts
Premi del mes

J. Manuel Trujillo 
10 punts

Alejandro Perez 9 punts     
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CLASIFICACIO 
GENERAL MONOCROMA
EDUARD CUCALÓN          33,33
VICTOR CLOSA                    31,00
MANEL MATARÓ       29,00
JOSEP GABALDÀ       29,00
FRANCESCA PORTOLÉS       29,00
J.M. TRUJILLO            28,67

Manel Mataró 
8,67 punts     

Jaume Estrada 8 punts     

LA TAULA BEN PARADA

Josep Gabaldà 
8,33 punts 
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AUDIOVISUAL “GRAFITS”
El passat dia 16 de gener es va poder
gaudir d’un audiovisual que marca certa
diferència amb els vistos fins ara. El va
coordinar Francesca Portolés, que va
tenir molt clares les pautes per aconse-
guir que aquest audiovisual tingués sentit
i que fos molt variat: cada fotògraf havia
d’expressar els grafits d’una manera dife-
rent. L’edició va ser a càrrec d’Albert
Puche, que fa ver un gran treball de ma-
quetació i muntatge.
L’audiovisual comença amb la presenta-
ció de totes les imatges, en un ball verti-
ginós al ritme de la música d’Alicia Keys,
que li dóna un dinamisme que és molt
adequat per al tema dels grafits.
En aquest treball hi van participar un total
de 17 socis i cadascun d’ells va aportar
la seva visió particular dels grafits.

Elisenda Domingo ens mostra una sèrie
de grafits de l’autora Alice, exparella d’un
altre grafiter, “215”, que ens mostra la
gent que l’envolta: amics, filla. Són retrats
sense gaires colors estridents, però molt
realistes.

Agustí Codinach utilitza el treball fet pels
grafiters Rudi (Càceres) i House (Madrid)
a l’altar major de la església de Santa Eu-
làlia de Provençana (Hospitalet). Aquests
grafits no deixen de ser uns “frescos neo-
romànics del segle XXI”.

Silvia Gausachs ens guia en un viatge vi-
sual dels grafits a través de la història del
mur de Berlín. Cal que destaquem el gra-
fit d’un artista català.

Andreu Roselló recull una sèrie de cari-
catures de personatges fetes per diferents
autors, cada una d’elles amb una gran
força individual.
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Margarita Fresco ens porta arran de terra
amb uns grafits molt simpàtics, petits,
senzills, en silueta negra, però no per
això amb menys força que els altres. Albert Puche posa com a contrapunt dels

grafits la bellesa i simpatia de models,
una d’elles disputant amb els seus tatuat-
ges.

Eduard Couchez ens fa rememorar els
grafits reivindicatius de l’any 1977, tot
just dos anys després de la mort de
Franco, en una societat que s’iniciava en
la democràcia.

Teresa Gironés, tal com ens té acostu-
mats, a partir d’uns grafits ens fa una re-
creació artística amb una sèrie de
collages molt creatius.

Miquel Peiró ens mostra un recull de
“passotes” amb uns colors molt llam-
pants, un que dorm, un porreta, etc.



68

Tona Artigas, amb els grafits de la Colò-
nia Castells de Les Corts, ens fa recordar,
a través de les runes, què va ser la Colò-
nia.

Francesca Portolés ens fa mirar i, d’al-
guna forma, arribar al cel a través dels
grafits que ha inserit en les estructures
dels gratacels de Nova York.

Anna Barnés recull els grafits a les per-
sianes de les botigues, una manera diver-
tida de fer anuncis i cartells. Barberies,
tabaqueries, perruqueries, etc.

Albert Folch ens exposa, amb un efecte
mirall, l’obra del grafiter “215”, exparella
d’Alice, que comparteix amb ella un estil
molt semblant que recull l’ambient del
seu entorn.

Josep M. Bonjoch Ens fa veure els grafits,
en la seva grandiositat, les preferències al
cinema queden ben paleses amb el seu
treball.

Maite Pujol se centra en les tipografies,
obres sense cap personatge, però no per
això menys artístiques. Lletres amb unes
formes harmòniques amb colors molt
vius.
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Silvia Ametller, ens mostra tota una sèrie
de grafits, de diferents autors, en els que
hi ha diversos animals, menys un d’ells
que és un extraterrestre.

Lluís Girona ha escollit el tema “Geome-
tria”. En les seves fotografies hi podem
veure una successió de grafits geomètrics
pintats en persianes. Un agradable pas-
seig visual i artístic a través de les línies i
els colors.

Per acabar vull felicitar a tot el grup per la qualitat de l’audiovisual. Especialment a
la Francesca, per tenir les idees clares de com portar a terme el seu projecte, i a l’Al-
bert, pel seu muntatge tan dinàmic i tan ben fet.
Voldria animar els socis de l’entitat, i jo m’hi incloc, perquè aquests audiovisuals es
continuïn fent, ja que és una manera molt agraïda de treballar amb el que estimem,
la fotografia.

Teresa Tarabal

ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL MARÇ

Març 7 dijous a les 6 de la tarda.
Model: Raquel - Nu femení

Març 21 dijous a les 6 de la tarda.
Model: Débora - Nu femení

INSCRIPCIONS A SECRETARIA 
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NOTES

AUDIOVISUALS

MARÇ
SETMANA SANTA

EL NOSTRES SOCIS EXPOSEN

ENTREGA PLACA A J.A.ANDRÉS FÉRRIZ

EXCURSIÓ

Amb motiu de la Setmana Santa la nostra entitat estarà tancada del 28 de març a l’1
d’abril.

El nostre consoci i amic, Jaume Vilató, va exposar la seva obra “Un cafè de Guinea
Equatorial” al Centre Cívic La Sedeta del 4 al 26 de febrer. L’exposició va ser un
gran èxit. Ben aviat la podreu veure a les parets del Nou Espai de la nostra Agrupa-
ció.

El proper dia 11 d’maig, dissabte, a les 8 del matí, tenim prevista una excursió a Ri-
poll i Sant Joan de les Abadesses. Dinarem al Santuari del Far. Els qui vulguin venir
ja ho poden comunicar a l’Elisenda de secretaria.

Ja podeu anar preparant imatges de campanars. La primera reunió d’aquest nou au-
diovisual serà el proper dia 23 d’abril a les 19:30 hores. Tenim un bon muntador i
coordinador: el nostre vocal de cultura, Pere Romero.
Tenim audiovisuals dels quals estem pendents de trobar coordinadors i muntadors.
Són els dels temes  “Mitjans de transport”, “Pluja” i ”Fotografies en 3D”. Si algú es
vol oferir per dur a terme alguna d’aquestes tasques, que contacti amb l’Elisenda de
secretaria. 
El proper dia 11 d’abril projectarem l’audiovisual “Imatges de Palautordera”, de l’au-
tor Jordi Trallero. La projecció serà a les 19:30h. Hi esteu tots convidats.

EXPOSICIÓ CARMEN G. PORTABALES

La nostra consòcia i amiga, Carmen G. Portaba-
les, exposarà la seva obra “Des de la terraza de
mi madre” del 2 al 30 de març al Bar del Con-
vent de Sant Agustí, a la plaça de l’Acadèmia,
s/n, 08003 Barcelona. Esperem veure-la aviat a
la nostra seu social.

Moment que per part del president Sr.
Pere Romero, fa entrega a l’anterior Pre-
sident de l’Entitat Sr. José A. Andrés Fér-
riz, de la placa en reconeixement i
agraïment per la seva tasca i dedicació,
al front de la nostra Entitat.
Aquest  lliurament no es va poder fer en
el Dinar de Germanor, i es va fer a la
Sala d’exposicions de l’Entitat.
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ACTES MARÇ

AVANÇAMENT ABRIL

Dia 6, dimecres, a les 19:00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició foto-
gràfica col·lectiva titulada “Dia de la dona treballadora”, de diversos autors de
l’AFC.
Dia 7, dijous, a les 18:00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a secretaria.
Dia 13, dimecres, a les 19:30 hores. Primera reunió de l’audiovisual del tema 
“Escales”. Coordina: Elisenda Domingo. Muntador: Jordi Camprubí. Portarem 10
imatges horitzontals de tota mena d’escales.
Dia 14, dijous, a les 19:00 hores. Projecció de l’audiovisual titulat “Edificis religio-
sos”, a càrrec d’un nombrós grup de socis. Munta i coordina: Pere Romero.
Dia 19, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica inclosa
dins dels actes a realitzar amb motiu del 90è aniversari de la nostra Agrupació,
dels l’autors Usitu i Francesca Portolés.
Dia 21,dijous, a les 18:00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a secretaria.
Dia 21, dijous, a les 19:30 hores
Veredicte públic del concurs de temes obligats. Tema: “El bes de l’amor”.
Dia 25, dilluns, a les 19:00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició 
fotogràfica de l’autor Xavier Salvans, titulada “Zoo BCN”. 
Dia 26, dimarts, a les 19:30 horesReunió de les dones fotògrafes
Del 28 de març al 1 d’abril. Tancat per Setmana Santa

Dia 3 dimecres, a les 18:00 hores. Sessió d’estudi amb model. Nu Femení
Dia 8, dilluns, a les 19:30 hores. Segona reunió del grup de l’audiovisual “Escales”.
Coordina Elisenda Domingo. Muntador: Jordi Camprubí.
Dia 11, dijous, a les 19:30 hores. Projecció de l’audiovisual titulat “Imatges de Palau-
tordera”, a càrrec del soci Jordi Trallero.
Dia 12, divendres, a les 19:00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició foto-
gràfica de l’autor Manel Saiz titulada “Imatges en 3D”.
Dia 13, dissabte, a les 10:00 hores. Taller de fotografia nocturna.
Dia 18, dijous, a les 18:00 hores. Sessió d’estudi amb model. Nu Femení. 
Inscripcions a secretaria.
Dia 19, divendres, a les 19:30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada
“El glamur de la dansa”, de l’autor Rosendo Fernandez.
Dia 23, dimarts, a les 19:30 hores. Primera reunió del grup d’audiovisuals del tema
“Campanars”. Coordina i munta: Pere Romero.
Dia 25, dijous, a les 19:30 hores. Veredicte públic del concurs de temes obligats.
Tema: Ombres urbanes, fantasies de la ment”.
Dia 27, dissabte, Continuació del taller de fotografia nocturna.
Dia 29, dilluns, a les 19:00 hores. nauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica
titulada “40 anys d’afició fotogràfica”, de l’autor Lluís Girona.
Dia 30, dimarts, a les 19:30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
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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
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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


