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NOTES D’INTERÈS
NOTA DE LA VOCALIA DE CONCURSOS I EXPOSICIONS

Sol·licitem de tots els socis tres fotografies de tema, técnica i mides lliure muntades
en suport rígid de 40x50, en sentit vertical de 1 a 3 m/m de color negre i en paspartú,
per la exposició col·lectiva titulada “174 anys de fotografia a l’Estat espanyol” i que
es farà a la sala “Bruno Argemi”  de la nostra agrupació del 5 al 28 de setembre de
2013.
La data màxima de admissió serà el 2 de setembre de 2013

Els passats dies 24, 25, i 26 de maig, va
tenir lloc al Parc de Can Rafart de Vilassar
de Dalt, la 1ª. Fira Revela’t - Festival de fo-
tografia analògica, química i argèntica.
L’Agrupació va estar present en aquesta in-
teressant fira, que ens va permetre compar-
tir amb altres persones, punts de vista,
idees, etc. a més de poder gaudir d’altres
expositors, que des de màquines antigues,
productes químics, laboratoris especialit-
zats etc., van fer que els visitants estiguessin
molt interessats en el que veien.
Per la nostra carpa va passar molta gent a
informar-se de l’Agrupació. Volien saber el
que fèiem i quines instal·lacions teníem.
Fent un anàlisi final, podem dir que ens va
anar d’allò més bé.
Un altre apartat van ser les exposicions fo-
togràfiques i la possibilitat de poder com-
prar obra de fotògrafs, realitzades amb
tècniques químiques i processos antics. Fo-
tografies que no entren dins dels canons
concursístics però, no per això, menys in-
teressants, amb unes qualitats excel·lents i
plenes d’una gran creativitat. 

Veient totes les obres que s’exposaven, es
reflecteix que, en el món dels afeccionats,
estem una mica estancats en uns canons
molt reduïts en el camp dels concursos.
Per acabar, voldria fer una reflexió. Quan
veiem aquestes fotografies, fora dels circuits
concursistics tradicionals, crec que tin-
dríem que adonar-nos que existeix un altre
tipus de fotografia que, sincerament, pel
meu gust, dona més satisfacció tant al fotò-
graf com al visitant.

Antoni Civantos.

JORNADA DE PORTES OBERTES

FIRA REVELA’T
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EDITORIAL
Queda constituïda l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya….

mb aquestes paraules, el soci Josep Demestres, es convertia en el 1er. President
de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Reflectia amb aquests mots el que en
aquell llunyà 15 de juny de 1923 i en un  local del carrer de l’Hospital, l’Assemblea
Constituent de la nostra Entitat acabava de referendar.

El proper dia 15 de juny celebrem el nostre 90è aniversari, que no és poca cosa,
han passat molts anys i s’han viscuts moltes alegries i penes, però el més important
ha estat el patrimoni principal de la nostra Entitat, les persones. Han passat molts
socis, moltes directives, passarem nosaltres, però ens queda l’esperança que en un
futur no gaire llunyà, hi haurà saba nova que continuarà el que moltes persones han
fet, estimar a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Pot semblar que totes aquestes paraules sonen a un discurs que ja s’ha sentit moltes
vegades, que és prefabricat, però no, és un discurs que és molt present i actual en
els nostres dies. Les entitats són i seran el que els seus socis vulguin que siguin, i
penso que actualment, encara que no assolim el nombre de socis que fa uns anys,
tenim uns socis que volen que la nostra Entitat segueixi endavant, entre tots ho
farem…..

Us desitjo un bon aniversari……     

Antoni Civantos

A
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Dir que el Monestir es petit que conserva
un claustre gòtic de dues plantes del segle
XV i que a l’altar major de l’església es
troba el famós Davallament anomenat el
Santíssim Misteri, un grup escultòric de
l’any 1250 , únic en el món del romànic.
Tot pensant ens els records del Comte
Arnau, de l’Abadessa Emma, filla d’en
Jofre el Pilós i d’altres personatges de l’è-
poca varem enfilar fins el Santuari del Far,
on vàrem dinar esplèndidament, amb
unes menges boníssimes , abundants i
ben servides , brindis i visques a Catalu-
nya, aquest cop sense sorteig oficial. Foto
de grup perseguits per l’espessa boira que
ho anava cobrint tot. Moltes bromes dient
que en lloc del Far eren fotos fetes al Lon-
dres Victorià. Encesa d’espelmes per tenir
un bon descens i així va ser. En poc temps
ja érem a Rupit on vàrem fer cua per pas-
sar pel pont de fusta i naturalment retratar
l’últim campanar del dia, alguns van
poder completar les seves deu imatges
pel tema.
Sorpresa final. La nostra companya Pepita
Sulé va organitzar un mini sorteig gratuït
amb coses que va comprar a Rupit. Uns
pets de monja, carquinyolis i coca dolça.
Molts aplaudiments per aquesta bona
proposta que ens va fer arribar a Barce-
lona sense apenes adonar-nos. Gràcies
Pepita estàs en tot.
Bé aixó es tot que ja omplo massa espai ,
aneu preparant-vos per la propera excur-
sió que serà a Cadaqués i Port Lligat.                 

EXCURSIO A RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES, 
SANTUARI DEL FAR I RUPIT

El passat dia 11 de maig , un nombrós
grup de socis i amics de l’Agrupació
vàrem anar a la segona excursió de l’any
amb destinació a terres de comtes i abats.
Tots a punt a les 8 del matí per pujar a
l’autocar, amb un dia poc primaveral per
ser el mes de maig amb fresca i vent, aixó
si amb moltes ganes de passar un gran
dia.
La primera parada per esmorzar va ser
prop del Santuari de la Gleva i molts ja
corrien per retratar el seu campanar, els
campanars, ara mateix, són el tema del
darrer audiovisual i sempre n’hi ha que
esperen l’últim moment per tenir-los lles-
tos. Sobre tres quarts de deu ja érem a Ri-
poll. Diada de Festa Major i els
trabucaires ens van rebre amb sorolloses
salves, moltes banderes per la indepen-
dència arreu del poble. Recordeu que a
Ripoll tenim la tomba de Jofre el Pilós que
va donar origen a la nostra senyera amb
les Quatre barres de sang com diu el pa-
triòtic i llarg poema. El Monestir era ben
ple de gent i des de que la famosa porta-
lada esta darrera d’una porta de vidre, es
molt complicat captar-la tota sencera.
Moltes fotos del campanar i del claustre ,
algunes de l’església tot i que era plena
per la missa . Els claustres són l’últim dels
temes obligats i també molts van aprofitar
per fer-ne aquí i a Sant Joan de les Aba-
desses.Un indret preciós amb el seu pont
de pedra , l’església romànica de Sant Pol
i aquí alguns vàrem anar cap el Monestir
i altres cap el museu del Comte Arnau. 

Elisenda Domingo

Foto: Agustí Codinach
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TALLER DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
LIGHT PAINTING-CALELLA 27 I 28 D’ABRIL 2013

A mesura que s’apropava la data assenya-
lada els pronòstics del temps empitjora-
ven. Tendència que es va anar confirmant
fins a l’últim moment:pluja, pluja i més
pluja… Ah, m’ho deixava, també fred i
potser vent !
Tenint en compte que el TALLER DE FO-
TOGRAFIA NOCTURNA es tractava
d’una activitat a l’ aire lliure, que impli-
cava estar palplantat una bona estona a
la platja amb el trípode, la càmera, la
llanterna, el disparador i una bona dosi
de paciència, la perspectiva no era  gaire
engrescadora. 
Encara que sembli estrany, no va fallar
cap dels inscrits. Malgrat que el mateix
dissabte va ploure amb ganes tant a Bar-
celona com al Maresme,  tots vàrem fer
cap a Calella amb tot l’equip i .... amb pa-
raigües, naturalment. 
L’hotel triat pels organitzadors, molt cèn-
tric, ens va facilitar la trobada del grup a
mesura que vàrem anar arribant, alhora
que semblava que parava de ploure. 

Una primera sortida cap a LA ROCA
GRAN de CALELLA, encara amb llum de
capvespre ens va permetre fer-nos una
idea de l’indret escollit,sobre tot als que
no el coneixíem. 
Un cop allà, sempre pendents del cel,
l’Albert Puche ajudat pel Pere Romero
ens vàren donar les primeres indicacions,
al mateix temps que resolien els primers
dubtes i si calia ens ajudaven a preparar
els estris. 

Aquesta sortida curta va ser una molt
bona idea, ja que quan vàrem tornar al
mateix lloc després de sopar, ara ja serio-
sament i a les fosques. La cosa ja no era
tant fàcil.Afortunadament, el bon ambient
de companyonia que hi havia ens va per-
metre afrontar tots els petits problemes a
mesura que anaven sortint. Va haver-hi
qui portava un estoc extra de llanternes
que va repartir molt generosament per
poder pintar l’escena de llum a la nostra
conveniència (LIGHT PAINTING). 
De moment, la meteorologia continuava
respectant-nos: no plovia i no feia vent.
S’havia d’aprofitar i ens hi vàrem posar de
cap.
En l’experiència, que va durar més de
dues hores, vàrem tenir l’oportunitat de
comprovar com  les càmeres ens mostra-
ven molt més del que els ulls  veien a sim-
ple vista. 
Sempre amb llargues exposicions, il·lumi-
nant o no  les roques amb llanternes, mo-
dificant diafragmes i utilitzant la vella i
ben coneguda tècnica de “prova i errada”,
ens vàrem anar engrescant fins al punt que
al final era molt difícil coordinar  aquell
grapat de bojos entusiastes,alguns amb
llums al front i amb llanternes a la mà, que
inexplicablement havien ocupat la platja
en una nit tan poc confortable. 
Comentaris en veu alta, rialles  i algun
renec varen ser la banda sonora que ens 

Foto: Antoni Civantos

Foto: Antoni Civantos
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grup ja que,com tothom sap, difícilment
es pot practicar de forma segura  indivi-
dualment .
Un cop més, cal agrair la paciència dels
organitzadors i la col·laboració “del qui
sigui que allà dalt s’encarrega de la pluja”
perquè,en mig de la terrabastada que hi
havia prevista, ens va donar una treva i
vàrem dur a terme totes les activitats pre-
vistes.
Abans d’acabar, un suggeriment: com
que actualment hi ha un interès creixent
per la FOTOGRAFIA NOCTURNA i per
la seva vessant mes artística el LIGHT PA-
INTING, animaria que des de la AFC es
programessin nous tallers i/o sortides noc-
turnes per tal de aprofundir en aquesta
matèria o de, senzillament, gaudir de la
seva pràctica en grup. Sobre tot de cara
al bon temps, es clar. 
Fins a la propera,

Hortènsia González

mantenia en contacte d’una punta a l’al-
tra de la caleta, mentre les llanternes
grans anaven il·luminant ,ara aquí ara allà
l’escenari. De lluny devia semblar el ro-
datge d’una pel·lícula dels germans Marx. 

Suposo que al final, quan el fred ja ens va
fer fora de la platja,tots els assistents ha-
víem aconseguit els principals objectius
fixats per la sortida: per als que érem no-
vells en FOTOGRAFIA NOCTURA I
LIGHT PAINTING, assolir uns coneixe-
ments bàsics en el tema amb resultats
més que satisfactoris. Per als més experts
en la matèria, tenir l’oportunitat de millo-
rar en aquests camps, encara que algun
canvi sobtat en les condicions lumíniques
els hi pogués esguerrar alguna fotografia.
Segur que en una propera ocasió, tots
amb més experiència, podrem evitar
aquests errors involuntaris. Per a tots els
participants, poder practicar aquesta dis-
ciplina en  

Al setembre començarem els nous cursos:
Iniciació a la fotografia, per Manel Mataró.
Iniciació  al Photoshop, per Josep Gabaldá
Photoshop de segon nivell, per Pere Romero
Tindran una durada aproximada de setembre
a novembre. 
Cada un dels tutors farà un pla d’estudis 
i es comunicarà en el seu moment.

PROPERS CURSOS
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EXPOSICIÓ                    SALA BRUNO ARGEMÍ
“EL GLAMOUR DE LA DANSA”

de l’autor Rosendo Fernandez
El fotògraf Rosendo Fernandez ens pre-
sentà una exposició on el tema era la
dansa, amb tota la seva plasticitat i be-
llesa. Per algú com jo a qui agrada la
barreja de plasticitat, composició i post-
producció, mirar aquesta exposició , on
es fan palesos aquests components  i ob-
tenint un resultat elegant, ha estat poesia
per la retina.

la llum, obtenint d’aquesta manera , una
col·lecció bellíssima i impactant, plena
de plasticitat i cromatisme.

Fer fotografia està a l’abast de tothom,
però el resultat que ha obtingut el nostre
consoci era un repte difícil i en Rosendo
Fernandez ho va aconseguir.
Presentem a l’amic Rosendo Fernandez:
nascut a Igualada fa 51 anys, en porta
més de 30 en el món de la fotografia.
Observant les seves imatges s’intueix
l’influença del seu admirat David Hamil-
ton, la participació en tallers de postpro-
ducció de fotògrafs avantguardistes,
aportant a més, la seva sensibilitat i la
seva  visió personal a l’interpretació de 
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En aquesta exposició hem pogut obser-
var l’harmonia entre les ballarines i els
fons que les emmarquen, realçant el mo-
viment, destacant, també, l’acoloriment
que aporten els tons ocres i marrons, on
la llum està present en totes les imatges
donant certa subtilesa a la seva compo-
sició.
Felicitats , amic Rosendo, per tan bella
exposició.

Jordi Llorca 
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NOU ESPAI 40 ANYS D’AFICIÓ FOTOGRÀFICA
de l’autor Lluis Girona

El passat dia 29 d’abril vàrem tenir el
plaer d’inaugurar una molt valuosa ex-
posició fotogràfica del nostre consoci i
amic Lluís Girona que amb el títol  “40
anys d’afició fotogràfica”, ens va mostrar
una bona col·lecció de fotografies, mol-
tes d’elles premiades en concursos inter-
nacionals, que volien ser com un recull
del que ha estat fins ara la seva motiva-
ció envers l’art de la llum. La sala ben
plena de públic, els comentaris  favora-
bles i una pinzellada d’humor, que tanta
falta ens fa en aquests dies foscos, van
arrodonir aquesta inauguració d’en
Lluís, l’amic que ens atén des del bar i
ens fa aquests pica-piques tan complerts
i a bon preu. Voldria afegir que la nota
d’humor la van aportar les germanes de
l’autor, en fer-se moltes fotos amb ell i
amb tots nosaltres, espectadors d’una ex-
posició formidable i d’una diada força
divertida a l’Agrupació. Gràcies noies.

L’amic Lluís és home de poques paraules
però és molt bon observador i així ho de-
mostren les imatges que omplien les pa-
rets dels nostre Nou Espai. Entre tots dos
hem triat algunes de les obres que co-
mentaré.

La meva fotografia preferida és la titu-
lada “Capturat al vol”, 1970. Veiem un
gran gos que salta i l’amic Lluís el va
captar just en el moment del salt quan es
reflectia en les clares aigües d’un llac.
Crec que es una foto que mereix un
munt de premis.

Aquesta si que  es Primer Premi, obtingut
l’any 1998 al Càmera Club del Museu de
Berkshire, a l’estat de Massachussets als
Estats Units. Es tracta d’una magnifica
vista del port de Maó captada en diago-
nal. Veiem un munt de cases d’estil bri-
tànic, la carretera, com una serp, plena
de vehicles i el port amb els seus petits
vaixells. Una imatge molt potent i per-
fectament enquadrada.
També va ser  premiada al mateix Cà-
mera Club la titulada “la Tanca”
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Una solitària i inquietant estació de tren
abandonada , la va capturar a Stock-
brigde cap els anys 90 del segle passat a
l’estat de Massachussets. Imagino en Ta-
rantino rodant alguna escena de cinema
negre, perquè es un indret perfecte per
fer-ho.
Ara viatgem a les muntanyes rocalloses
d’Arizona . Un paisatge erm i misteriós.
Veiem però, a mig pla, un munt de cases
que queden entre un arbrat i les munta-
nyes, una altra destinació turística de ci-
nema aquesta vegada per rodar un
western.
Vull afegir que totes les imatges que he
triat per al comentari són en blanc i
negre i analògiques:  l’amic Lluís encara
baixa als laboratoris de l’Agrupació per
positivar alguns negatius vells del seu ex-
tens arxiu dels quals ell  sap com treure
el màxim profit, tant dels tons com dels
enquadraments.

Finalment voldria felicitar-lo per aquesta
extraordinària mostra d’art i demanar-li
que continuï amb les seves grans afi-
cions: patinar, córrer amb la bici i fer
bones fotografies. 
Esperem la propera exposició amb mol-
tes ganes

Elisenda Domingo 

Un pati d’una casa típica de Menorca,
blanca i encalada amb el detall d’una
tanca de fusta negra. Veiem de fons el
mar i un parell de barques que fondegen
a la cala de Fornells.

La neu apareix en moltes imatges. En
Lluís va estar una temporada als Estats
Units i moltes de les fotos que comento
les va fer allà. És molt impactant i dra-
màtica la imatge vertical d’un jardí
nevat, les branques dels arbres ben incli-
nades pel pes de la neu mostren una
imatge d’hivern amb unes tonalitats gri-
ses perfectes.
Seguim amb neu i amb premis. Una car-
retera desèrtica , plena de neu ens con-
dueix a l’entrada d’un parc. Amb tanta
neu i tant de fred , poca gent s’aventura
a anar-hi… En Lluís ho va fer i...bingo!,
un altre primer premi al famós Museu de
Berkshire.
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NOU ESPAI 40 IMATGES EN  3D
de l’autor Manel Saiz

El passat dia 12 d’abril vàrem inaugurar
al nostre Nou Espai una fantàstica expo-
sició de fotografies en 3D del nostre es-
timat vocal de laboratori, l’amic Manel
Saiz. La sala era ben plena de públic, tot-
hom amb les ulleres especials posades
per mirar amb tot detall aquesta bona
mostra de fotografies en tres dimensions.

El nostre president, Antoni Civantos va
presentar l’exposició i va dir que era ben
digna de visionar, i va glosar la bona tèc-
nica  de les imatges. L’amic Manel es va
emocionar moltíssim en rebre els aplau-
diments i els comentaris favorables del
nombrós grup de socis i amics que van
acudir a visionar una de les exposicions
més curioses que hem tingut al nostre
Nou Espai. En el seu parlament, l’autor
ens va dir que sempre es va sentir atret
per aquesta tècnica i que creia que la
dominava una mica. Peques de modès-
tia, Manel, jo penso que ets un gran
Mestre i que totes les imatges de l’expo-
sició són petites obres d’art on es fan pa-
leses les tres dimensions de les imatges, 

tant en les d’exteriors com en les d’inte-
riors, on és més difícil fer-les per la
manca d’il·luminació, però que han estat
resoltes de manera molt lloable.
No podré parlar de totes les fotografies,
però en comentaré unes quantes que he
triat juntament amb l’autor perquè apa-
reguin en el nostre Butlletí.

Magnífica vista del temple de la Sa-
grada Família: un banc en primer pla
per seure, un fanal,  més lluny  uns
arbres que embolcallen perfectament
les torres de la façana del Naixement.
És la meva preferida.
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És una de les imatges més lloada pel pú-
blic que va venir a l’exposició i  també
una de les que més m’agraden.
La fantasia d’una escala de cargol, on
apreciem ben bé fins al fons tots els de-
talls i les corbes d’aquest encertat ele-
ment arquitectònic. Sembla com si ens
trobéssim baixant per aquesta estreta i
recargolada escala.
Les baranes d’un passeig que va a parar
al mar, unes barques molt a prop, al fons
un edifici modern. Com que la fotografia
ha estat captada en diagonal, també
apreciem tota la barana i uns arbres d’a-
quest passeig.
Va ser una jornada força divertida la d’a-
questa inauguració, la gent fent cua per
veure amb perspectiva les imatges. És
una gran satisfacció per a tots nosaltres
veure tanta gent admirant les imatges en
3D que l’amic Manel ens va proposar.
Vull felicitar-lo de tot cor i demanar-li
que vagi preparant nous treballs. Penso
que és molt engrescador veure de tant en
tant fotografies diferents, i aquestes en
3D han estat una manera molt gratificant
de percebre l’art de la fotografia. Enda-
vant, amic, que ets únic en aquesta tèc-
nica i tenim ganes de repetir.

Elisenda Domingo

Un antic arc medieval ens convida a en-
trar a la plaça de Sant Felip Neri. Crida
molt l’atenció una sèrie de fanals, situats
a diferents distancies; un bon exemple
de com realitzar les fotografies en 3D.

Una imatge horitzontal del claustre de la
catedral de Barcelona, els diversos por-
taespelmes, situats en perspectiva, ens
fan admirar les tènues llums naturals del
claustre amb el joc de vermells de les
llums de les espelmes. Una fotografia
que ens fa reviure un món de pau i espi-
ritualitat.

Els fanals són uns elements molt apre-
ciats pel Manel. Donen molt de joc en
aquesta mena de fotos. Encertadíssima la
fotografia d’un antic fanal on cremaven
teies, situat al carrer del Veguer, darrera
mateix de la catedral. 
Entrem en un poblet per un pont de
pedra, apreciem, a través d’un dels arcs,
el fons del carrer que porta a l’interior de
la vila. 



134

TEMES OBLIGATS

Josep Mª Bonjoch 8,33 punts 

Alejandro Perez 7,67 punts Antoni Torres 7,33 punts 

Andreu Clapés 7,33 punts 

Pep Blanes 8,67 punts pre. del mes

Francesca Portolés 
7,33 punts 

NPOPDSPNB

CLASIFICACIO 
GENERAL MONOCROMA
EDUARD CUCALÓN          54,00
VICTOR CLOSA                    51,00
ELVIRA CASTELLVÍ     50,00
FRANCESCA PORTOLÉS       49,67
MANEL MATARÓ        49,33
JOSEP GABALDÀ       48,00



135

DPMPS

Josep Mª Bonjoch 
8,33 punts 

Pep Blanes 8,67 punts pre. del mes

Francesca Portolés 
7,67 punts 

Josep Gabaldà 8,00 punts 

OMBRES URBANES

CLASIFICACIO GENERAL COLOR
JOSEP GABALDÀ        58,33
PEP BLANES                            54,00
ANDREU CLAPÉS         53,67
FRANCESCA PORTOLÉS     53,33 
MANEL MATARÓ        53,00
ELVIRA CASTELLVÍ5        53,00

Robert Molins 
7,67 punts     

Eduard Couchez 
7,33 punts     
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AUDIOVISUAL “FINESTRES”

Maite Pujol

Agustí Codinach

Andreu Clapés

Hortènsia González

Com està succeint últimament un  gran
nombre de socis i sòcies participem en
els  Audiovisuals. En aquest cas han estat
25. Recordo quan fa un parell d’anys va
començar aquesta activitat n’érem una
desena. Per aquest motiu a l’hora de fer
el comentari  i tenint en compte l’espai
que disposo al Butlletí, em limitaré a fer
una visió global de les imatges, acompa-
nyada d’uns comentaris personals.
Les finestres que es presenten en aquest
audiovisual mostren diferents estils artís-
tics i elements peculiars.  Algunes desta-
quen per la seva bellesa i d’altres per la
seva originalitat. 
Algunes ens donen a conèixer la seva
procedència i d’altres les hem d’intuir.
Per això,  jo seria partidària que les imat-
ges anessin acompanyades del lloc de la
pressa. Aquesta manca d’informació
també la vaig trobar en l’audiovisual
“Edificis religiosos”, on no hi figurava el
lloc  de procedència. Les imatges són
cultura, com també es cultura saber el
país o la zona geogràfica de la seva ubi-
cació. 
Penso que a l’hora de fer fotografia amb
la finalitat d’exposar-la no hem de pen-
sar solament amb la nostra satisfacció
sinó amb l’interès  que provocarà a l’es-
pectador. Aquesta petita atenció vers els
altres ens ajudarà a enriquir-nos, és un
esforç que ens donarà satisfacció i a la
vegada pot ser un repte personal.

A l’audiovisual a part de la bellesa i ori-
ginalitat de les finestres m’han cridat la
atenció els  autors/es  que han mantingut
una unitat temàtica en la seva obra,  for-
mada per set imatges. Ells i elles són:  la
Maite Pujol amb totes les finestres guar-
nides de gran varietat floral.

l’Agustí Codinach que ha jugat amb els
reflexes apareguts en els vidres de les fi-
nestres.

l’Andreu Clapés on el factor humà sem-
pre està present.

l’Hortènsia González que ha tret molt
profit amb el  joc de llums, ombres,
perspectiva i moviment del lluminós edi-
fici del  MACBA.



137

Teresa Gironès

Anna Barnés

Dolores Bañón

Eduard Couchez

Andreu Roselló

Francesc Bedmar

Pere Romero

La Teresa Gironès que ens ha fet gaudir
d’escenes quotidianes d’Orient.

El Pere Romero que del seu viatge per
Cuba hem apreciat les  textures de les fa-
çanes dels edificis i el seu continu dete-
riorament.

El Francesc Bedmar que amb una tèc-
nica i composició molt acurada ens ha
endinsat al Monestir de Poblet que ell
tan bé coneix.
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Ei Point

Elisenda Domingo

Jaume Jorba

J. Francisco Avila

Josep Mª Bonjoch

Manel González

Margarita Fresco

Miquel Peiró
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Rafel Planas

Umberto Victòria

Sílvia Ametller

Xabier Lete

Sílvia Gausashs

Tona Artigues

Tot això ha estat una reflexió en veu
alta de les meves sensacions després de
visualitzat el vídeo, no hi cap ànim de
crítica, tot el contrari, crec amb l’enri-
quidor que és intercanviar idees.  
Per acabar, cal felicitar a la coordina-
dora, la  Sílvia Gausachs, per la seva de-
dicació i satisfactori resultat, i al Carles
Moreso per l’acurat muntatge del quan
ja n’és un gran expert.  

Francesca Portolés i Brasó



140

ARTICLE                          LA CIUTAT INSPIRA FOTOGRAFIES
Andreu Clapés

Estic avorrit a casa i no sé pas gaire què
fer. No em passa gaire vegades això d’es-
tar avorrit, però avui sí. No em sento ins-
pirat per escriure res. Ell llibre que estic
llegint no em ve de gust llegir-lo. Les tas-
ques domèstiques són insulses i no em
motiven, malgrat que són una obligació
compartida de la qual no defujo mai. En
resum, una paranoia, com diuen els
joves d’avui en dia….
Prenc la  càmera de fer fotos i surto a
“caçar” per la ciutat. La ciutat sempre
dóna peu a captar unes imatges. Imatges
sovint repetides o inèdites. Imatges ruti-
nàries del patrimoni que té la ciutat, que
és molt i molt variat o imatges inespera-
des, perquè la ciutat ofereix instants im-
previstos i situacions fugaces, d’aquells
que a vegades diem “ai, si hagués portat
la  càmera...”
Ramblejo amunt i avall. Escultures hu-
manes que els turistes retraten amb els
seus fills petits al costat o les parelles
joves, amb la novia fent posats vergo-
nyosos i cares púdiques i que a mi nor-
malment em destrossen la inspiració per
a retratar-les.
Uns “trilers”, amb un cartró al terra, que
mouen amb gran habilitat uns cubilets
que amaguen una boleta, mentre uns cu-
riosos exhibeixen uns bitllets d’euros,
fan veure que guanyen la juguesca i que
serveix de reclam perquè turistesingenus
i àvids de diners fàcils també hi apostin
i,amb un tres i no res, es poleixin els
euros que havien apostat. Em veuen amb
la càmera més o menys a prop i un tio
alt i gros com un armari de tres portes se
m’acosta, tot mirant la càmera, i dient-
me que no vol que faci fotos al que re-
mena la boleta amb els cubilets i altres
companys que estan per allà fent el pa-
pallona. Realment m’intimida i ,com
aquell qui no fa res, marxo cap a un altre
cantó, en busca de la imatge perduda.

De paradetes amb animals gairebé no en
queden a la rambla de Barcelona. Les
han substituït per unes surrealistes para-
detes de xuxes i altres productes made in
spain que no s’adiuen gens ni mica amb
la nostra manera de ser ni  són represen-
tatives de la nostra cultura. Això sí: les
paradetes de disseny modern contrasten
encara més amb el conjunt del passeig.
Ara això ja no és tema per a retratar, al-
menys per ami. Simplement ho trobo tot
plegat una horterada totalment fora de
lloc. Quin canvi !
Església de Betlem, palau de la Virreina,
la botiga modernista, ara pastisseria Es-
cribà, el drac de la casa dels paraigües,
el Liceu i al fons la columna del Colom.
Fa calor. Les noies mostren les cames
blanques com la cera i els braços desco-
berts, ja que l’estiu encara no ha arribat.
Fantàstic veure tantes cares de nois i
noies “japos”, amb els ulls ametllats i
vestides com nines de fa cinquanta anys.
Bé, no sé si són japoneses o xineses, ja
que encara no he aconseguit diferenciar-
les. M’agrada l’exotisme d’aquestes
cares de procedència tan llunyana i, per
captar-les, ja no cal anar a l’extrem
orient. Furtivament intento captar-ne al-
gunes mentre veig que estan distretes
fent fotos amb les seves minicàmeres.
Això m’ha animat la passejada.
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LLUM ARTIFICIAL                          JUNY

Ja veig que forma part dels Siks, que a la
nostra ciutat n’hi ha una bona colla.
Clic, clic. Només he pogut fer una parell
de disparaments, ja que s’ha barrejat
entre la gent i l’he perdut del visor.
No m’ho pensava, però torno a casa
amb unes quantes cares que he pogut
caçar, ben diferents i ben exòtiques. Pel
camí vaig pensant que per tenir cares
exòtiques no cal pas anar a països lluny-
ans: a casa nostra tenim una bona mos-
tra de varietat ètnica i d’exotisme que cal
aprofitar per poder tenir unes preses ben
interessants.
Estava avorrit i sense inspiració, i només
pel fet de sortir al carrer he tornat amb
il·lusió i amb la sensació d’haver aprofi-
tat bé la jornada. Barcelona dóna molt
de si, si la sabem viure i aprofitar.

Andreu Clapés i Flaqué
Soci nº7906/1664

A sobre mateix del mural del Miró que
hi ha al terra, unes noies negres van pas-
sejant amb tota tranquil·litat. Porten ves-
tits típics del seu país d’origen, que
només pot ser un país subsaharià. El dit
se me’n va sol al disparador i clic, clic,
clic...unes cares ben atractives.
Renoi, aixeco la mirada i veig ben a prop
d’on soc, un grup d’homes i dones amb
vestits acolorits i les dones enjoiades fins
al cap damunt, de pell fosca i llavis molt
vermells, que ben bé deuen ser del Pa-
kistan, de la Índia o de Bangla Desh. Els
homes junts i les dones, més enrere,
també juntes. Jo diria que per la mirada
despreocupada de l’entorn, són persones
que ja viuen al Raval i aquest paisatge
urbà el tenen prou vist. 
Sortint d’un dels carrers laterals al pas-
seig, un home amb un turbant de dos co-
lors i una llarga barba grisa i pantalons a
l’estil “Ali Babà”, camina decidit no sé
pas cap a on, però que fa la sensació que
ell sí que ho sap prou bé.

de 18 h. a 20,30 h de la tarda.
Model: Pia / Nu artistic

de 18 h. a 20,30 h de la tarda.
Model: Marina / Llenceria

INSCRIPCIONS A: estudi@afc.cat

Juny, 6 i 13   Juny, 20 i 27
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NOTES JUNY

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

48è. Concurs de Fotografia organitzat per Foment Martinenc de Barcelona
Tercer premi lliure color :        Frederic Sagués Gabarró
Primer premi lliure B/N :         Frederic Sagués Gabarró
Tercer premi lliure B/N :          Domènec López Alió
Segon premi tema Muntanya : Domènec López Alió
Saló Internacional de Fotografia Gaudir Foto 2013.
Miquel Peiró  Crespi ha obtingut 6 acceptacions 

NECROLOGIQUES

Volem donar el nostre més sincer condol a la nostra consòcia Sra. Carme Garcia
de Ferrando pel traspàs del seu espòs Sr. Joan Ferrando Ciurana ocorregut el pas-
sat dia 9 d’abril del 2013. El Sr. Ferrando tenia 98 anys. Descansi en pau. 
Ànims Sra. Carme, s’ha de seguir endavant. Si li sembla podria passar  aviat a visi-
tar-nos.

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN

El nostre consoci i amic Josep Lluís Roig Rodriguez inaugura el proper dia 7 de
juny una exposició fotogràfica titulada : Usted esta en La Habana.
Es pot visitar fins el 30 de juny a la Nau Ivanow del carrer Hondures 28-30 de
Barcelona 
Felicitats amic Roig, ens agradaria veure-la també a casa nostra.

NATALICI
La nostra consòcia i amiga Francesca Portolés i Brasó ha
tingut un nou net. En Teo Ulacia Perez va néixer el passat
dia 27 d’abril amb 4,260 Kg. de pes. Ja es el soci més jo-
venet de la nostra Agrupació i l’esperem pel desembre a
la nostra Festa Infantil de Nadal. 

Felicitats a tota la família per aquesta bona nova.

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU
Donació Sra. Teresa Tarragó  Bargalló Vídua D’Antoni Moreu
Hem rebut una important donació de fotografies i negatius de l’autor Antoni Moreu,
ex soci de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que ens ha donat la seva vídua la
Sra. Teresa Tarragó.
6 fotografies b/n mida 50x60, 2 fotografies b/n mida 40x50 muntades en fusta, 1 fo-
tografia b/n mida 30x40 muntada en fusta, 17 fotografies b/n mida 30x40 , 26 foto-
grafies b/n mida 24x30, 254 fotografies b/n mida 18x24, 9 fotografies b/n en paper
argenta varies mides, 13 fotografies color mida 18x24, 107 fotografies color mida
23x27, 452 fotografies en color mida 15x21, 395 fotografies color mida 13x18, 14
negatius b/n 9x12 i un negatiu color  mida 9x12. 
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ACTES JUNY

AVANÇAMENT JULIOL

Dia 5, dimecres, a les 19.00 hores. Projecció de l’audiovisual “Escales” a càrrec
d’un nombrós grup de socis . Coordina Elisenda Domingo, muntador Jordi 
Camprubí. 
Dia 6, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Nú Femení
Dia 11, dimarts, a les 19.30 hores.
Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Ricard Terré.
Dia13, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model Nú Femení.
Dia 18, dimarts, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició 
titulada “Azul” de l’autora Dolores Bañón.
Dia 20, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model Nú Femení.
Dia 25, dimarts, de  10.30 a 21,30 hores. Diada de portes obertes
Dia 25, dimarts, a les 19.00 hores. 
Veredicte públic del concurs de Sessions d’estudi.
Dia 25, dimarts, a les 19.30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 25, dimarts, a les 20.00 hores. 
Veredicte públic del concurs d’arxius digitals 2013.
Dia 27 dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Nú Femení.

Dia 2, dimarts, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica col·lectiva titulada “12 X 24”
Dia 3, dimecres, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autora Sílvia Gausachs
Dia 9, dimarts, a les 19.30 hores
Projecció i entrega de guardons de les obres participants en el Concurs d’Arxius
Digitals 2013.
Dia 11, dijous, a les 19.30 hores
Projecció de l’audiovisual titulat “Campanars” d’un nombrós grup de socis.
Munta i Coordina Pere Romero. Els autors contacteu amb l’Elisenda per aportar el
preu del CD i del Pica-pica.
Dia 18, dijous, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica col·lectiva dels alumnes dels
cursets 2012-2013.
Dia 30 dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes




