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NOTES D’INTERÈS
NOTA DE SECRETARIA
Per motius personals, el nostre company i Vocal de Cultura Sr. Pere Romero, ha presentat la seva dimissió, que li ha estat acceptada. D’acord amb lo disposat al article 23 dels Estatuts, el Consell Directiu ha
designat a la Sra. Francesca Portolés com a titular d’ aquesta vocalia, amb caràcter provisional, fins que
aquest nomenament sigui referendat per la propera Assemblea General Ordinària. El Consell agraeix
al Sr. Romero la seva valuosa col·laboració i participació a les tasques directives i dona la benvinguda
a la nova vocal Sra. Portolés. A qui desitja molts èxits.
El Secretari
Ricard Morrón

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.

EXPOSICIÓ CURSETISTES “CURSETS DE FOTOGRAFIA I PHOTOSHOP”

Fotografia: Manel Sáiz

Fotografia: Rafel Planas

Tothom que hagi participat amb alguns del cursets d’enguany, els hi demanem unes fotografies
per poder fer una exposició dels cursetistes al
Nou Espai.

El termini de lliurament serà fins el dia 15 de juliol
Exposició:
del 18 al 31 de Juliol 2013.
Inauguració: 18 de Juliol 2013 a les 19:30 h.
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Fotografia portada
Pilar Masbernat
El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant els actes socials que promou, així com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.
Els articles que s’hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els
mateixos autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà
efectuar-se amb llur exprés consentiment.
El Bulletí es el portavoz de Junta Directiva en cuanto a los actos sociales que
promueve, así como de las noticias, informes y avisos para el conocimiento de
los socios.
Los artículos que incluyen son opiniones particulares y de las cuales se responsabilizan los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos.
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EDITORIAL

J

a ha arribat l’estiu. Amb aquest temps també arriba l’hora de poder gaudir d’un temps
lliure, les somiades vacances, temps per poder fruir de les nostres aficions i, com no,
de poder gaudir fent fotografies, estudiar i preparar els Temes Obligats de la propera
temporada i cercar nous horitzons, tant tècnics com creatius. En fi, obrir la nostra ment
per agafar forces per la propera temporada.
Recordeu-vos de l’exposició col·lectiva de socis commemorant el 174 Aniversari de la
1ª Fotografia. Cal que porteu les fotografies muntades abans del dia dos de Setembre, a
veure si aconseguim fer una bona exposició, de la que puguem gaudir tots els socis de
l’Entitat.
També voldríem comentar-vos que el nostre amic, i fins ara Vocal de Cultura, en Pere
Romero, per motius personals, ha presentat la seva dimissió. Per a cobrir el lloc que
deixa en Pere, na Francesca Portolés es farà càrrec de la Vocalia.
En Pere ha estat una persona que, des dels diferents càrrecs que ha anat desenvolupant,
ha aconseguit dinamitzar l’Agrupació d’una manera rellevant. Pel Consell Directiu és
una llàstima perdre un membre de la seva vàlua, però tenim la confiança de poder continuar comptant amb la seva col·laboració en els Cursets de Photoshop i altres tasques
que vulgui realitzar.
Per part del Consell Directiu, us desitgem unes bones vacances, que pugueu fer moltes
fotografies i perquè desprès les puguem gaudir tots junts.
Fins la tornada.
Consell Directiu
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EXCURSIO

EXCURSIÓ DEL MES DE SETEMBRE DEL 2013,
VISITA: CADAQUÈS, PORTLLIGAT, O CAP DE CREUS

Dissabte 14 de Setembre, a les 7:45
del mati, sortida a les 8:00 h.
Lloc de retrobament carrer Bergara
xamfrà carrer Balmes.
Itinerari:
Preu 37 euros, inclou autocar i dinar.
8:00 - Per l’autopista, anirem en
direcció a Figueres (sortida 4), i
agafarem la N II en direcció a Roses,
Cadaqués, Port lligat, o Cap de Creus.
9:00 - Parada tècnica a l’autopista, on
esmorzarem (45 minuts).
9:45 - Després d’esmorzar, sortirem en
direcció a Figueres - Roses.
10:45 - Arribada a Cadaqués on farem
una volta i fer fotos, fins a les 12,15.
12:00 - Si algun soci prefereix anar al
Cap de Creus, en lloc d’anar a Port
lligat, pot agafar el Tren Turístic Cadaqués
Exprés, on podran contemplar una
excel·lent panoràmica del Cap de Creus,
fins a les 13:30 hores. (aquesta visita
es optativa, i el preu del tren, no està
inclòs en el preu de l’excursió), però us
garanteixo que val la pena fer-la. (S’ha de
consultar horaris a Cadaqués).
12:15 - Sortida de Cadaqués en direcció
a Port lligat, per visitar aquest bonic
poble i el que vulgui també podrà visitar,
la casa on vivia en Dalí que actualment
s'ha convertit en museu. I també fer més
fotos, fins a les 13:30 hores.

13:30 - Sortida de Port lligat en direcció
de Palau de Saaverdera on anirem a
dinar al Restaurant Can Carriot
(Tel.: 615 424 470), per degustar de un
bon àpat, fins a les......
17:00 - Sortida del restaurant en direcció
a Barcelona.
18:00 - Parada tècnica de mitja hora a
l’autopista.
19:30 - Arribada a Barcelona i final del
viatge.
Com de costum, el divendres dia
04-10-2013, un Jurat de l'Agrupació,
farà el veredicte de las fotos fetes en
l’excursió, així que, feu moltes fotos, i
presenteu dues al concurs, mida 20x30,
sense muntar, abans del dia 02-10, i
que guanyi el millor.

Menú:
Primer plat: Un pica pica de:
• Pa a la brasa, amb all i oli.
• Amanida i embotits variats.
• Tastet de gírgoles.
• Croquetes.
Segon Plat:
• Vedella amb bolets.
• Peus de Porc.
• Pollastre amb escamarlans.
I per els que mengen peix:
• Bacallà amb samfaina.
Postres, Pa, Vi, Aigua, Cava i Cafè
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EXPOSICIÓ de PILAR MASBERNAT

Entrega de la Placa conmemorativa a Pilar Masbernat per
part del President de l’Entitat.

Corbera d’Ebre - Pilar Masbernat

Enguany es compleix el 75e aniversari de la terrible batalla de l`Ebre que va significar el principi
de la fi d`una de les vergonyes mes doloroses per
a un país, la Guerra Civil. Els efectes devastadors
que va causar, tenen conseqüències en el poble
que van mes enllà de la destrucció d`un país, sobre tot per els vençuts. Els Estats Units, el mateix
dia de la fi de la Guerra de Secessió, el president
Lincoln va dir, “Ni vencedors ni vençuts, deixeu
tots les armes i agafeu l`arada i reconstruïm el
nostre país”. Per desgracia aquest no es el nostre
cas. Uns vencedors que varen fer us de la seva
victòria militar, fer-nos patir una duríssima postguerra on les represàlies no tenien fi.
Pilar Masbernat va penjar a la nostra sala d`exposicions, una cinquantena d`obres que reflectien
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Corbera d’Ebre - Pilar Masbernat

perfectament el que va significar l`apocalipsi
guerrera concentrada en un petit poble, Corbera
d`Ebre, que va fer que durant els mesos que va
durar aquella carnisseria, les tranqui-les aigües
de l`Ebre canviessin de color per la sang vessada
dels combatents.
La Fotografia, aquesta eina meravellosa si s`utilitza per deixar constància d`uns fets, i que la
podem utilitzar de forma neta, allunyant-nos de
consideracions estètiques, representa l`autentica
“Acta Notarial d`uns fets, en aquest cas dramàtics, ocorreguts a Corbera d`Ebre. Fotògrafs convertits en mite com Robert Capa, i d’altres anònims que van viure de prop la salvatjada d`una
guerra absurda, deixant de vegades la vida. Son
els anomenats Fotoperiodistes, professió d`alt risc.

La destrucció de Corbera d’Ebre 1938

Corbera d’Ebre - Pilar Masbernat

Corbera d’Ebre - Pilar Masbernat

Asistents a la Inauguració de l’Exposició de Pilar Masbernat

Pilar Masbernat en va comentar el “ modus operandi” de l`obtenció de les seves fotos i vaig quedar sorprès per l`enginy i la forma arriscada, no
exempta de perill, per deixar palesa la extrema
ferocitat que s`amagava darrera aquelles runes,
d`aquells carres, d`aquelles casses que algun dia
van ser la llar de famílies felices. Enquadraments
molt valents, sempre equilibrats, fen servir òptiques de gran angle, incloent l`ull de peix.
Les imatges giraven al voltant de les restes que,
com a Belchite, es van conservar amb tota la
seva cruesa. amb tres temes, unificats a la sala.
Els carrers, les casses i especialment l`església.
Pilar amb gran habilitat,obtenia algunes fotos
ficant l`objectiu de la càmera per un forat per
poder obtindre l`interior d`una vivenda amb risc

Corbera d’Ebre - Pilar Masbernat

d`esfondrament. Una fotografia em va impressionar per sobre de totes. Amb un primer plano
d`un carro es veia al fons una barana destrossada
en un lloc que seria el mirador del poble. Quantes foren les parelles que en èpoques felices es
jurarien amor etern a la posta de sol, en aquelles
baranes ara destrossades.
Felicitats Pilar, per aquesta exposició, que ha pogut servir per remoure les conscienciés d`aquesta
raça humana que no escarmenta en el desig de
autodestruir-se. Per damunt d`aquell forat que un
obús criminal va fer al sostre de l`església del
petit poble de Corbera d`Ebre,, es pot veure un
cel blau i uns núvols blancs cavalcant per ell.
Francesc Bedmar
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Corbera d’Ebre, 75è aniversari
de la destrucció d’un poble

Pilar Masbernat entre Jaume Grau i Antoni Civantos

La Pilar Masbernat exposa a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya un treball sobre el poble Vell
de Corbera d'Ebre que no deixa indiferent. Es
tracta d'un seguit de fotografies en blanc i negre
virades a un lleuger to sèpia molt suggeridor que
ens mostren les ruïnes i la desolació del que en
el seu dia va ser un poble ple de vida.
Enguany es compleixen 75 anys de la batalla de
l'Ebre, el xoc bèl·lic més fort de la història de
Catalunya. Corbera va patir de forma severa les
conseqüències de la batalla, sobretot durant el
mes de setembre de 1938 quan el poble va canviar de mans fins a quatre cops en pocs dies, a
més de patir un fort càstig artiller i un bombardeig sense precedents de l'aviació. A la vertical
de Corbera es va lliurar la que sens dubte va ser
la batalla aèria més important de la guerra, amb
centenars d'aparells dels dos bàndols. La victòria
dels facciosos a la batalla de l'Ebre va significar
el final de la República, la pèrdua de les llibertats
i l'adveniment d'una implacable dictadura.
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Acabada la contesa, el poble vell de Corbera,
que s'aixeca en un turó, va quedar destruït, i difícilment habitable. Els veïns van mudar-se al costat de la carretera i, poc a poc, el poble vell es va
deshabitar i enrunar.
Pilar Masbernat ha recollit en el seu treball les
imatges d'aquesta destrucció, del que constitueix
un testimoni de l'horror de la guerra, una feina
feta amb molta sensibilitat, professionalitat i sense artificis. El treball té, a més, el valor de crònica, perquè va ser fet a principis de la dècada dels
90 i, avui en dia, l'entorn ja ofereix un aspecte
prou diferent, amb alguns carrers desenrunats,
l'església parcialment reconstruïda, i un itinerari
fet amb obres d'artistes, anomenat l'abecedari de
la llibertat.

Jaume Grau
Escriptor

PROPERES EXPOSICIONS
Exposició de
Sílvia Gausachs
“LA LLUM QUE GUIA AL NAVEGANT”
El proper dia 3 de Juliol, a les 19:30 h.,
s’inaugurarà l’exposició fotogràfica ”La llum que
guia al navegant”, de la autora Sílvia Gausachs“,
que es podrà visitar fins el 17 de juliol, a la
Sala “Nou Espai”.
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NOU ESPAI
“Un cafè de Guinea Equatorial de l’autor Jaume Vilató”

El passat dia 31 de maig va tenir lloc al nostre
Nou Espai l’inauguració d’una exòtica exposició
fotogràfica del nostre consoci i amic Jaume Vilató titulada “Un Cafè de Guinea Equatorial”. Una
bona col·lecció de fotografies digitals en color
retocades pel mateix autor.
La sala era plena d’un nombrós i variat públic
amb moltes ganes de visionar la primera exposició que l’amic Vilató presentava a casa nostra.
Ens va explicar l’accidentat viatge a l’antiga illa
de Fernando Po, prop d’un volcà i encara més
proper a una caserna d’un destacament militar.
Una atrotinada cantina i una cafeteria una mica
més confortable van ser els llocs on es va instal·lar l’amic Jaume i a pesar de les moltes prohibicions que va tenir, finalment va estar una tarda
fent fotos i les va gaudir moltíssim, així que va
pensar de fer-ne una petita exposició i va tenir
l’oportunitat de compartir-les amb tots nosaltres.
En comentaré algunes que sortiran en el Butlletí
de Juliol-Agost junt amb aquesta breu ressenya.
Una finestra oberta, oportunitat de captar el que
hi veu dins. En un prestatge les begudes, en un
altre un televisor i un equip de música. Causa un
gran impacte veure uns draps penjat en primer
pla.
Repenjat en un confortable sofà veiem un client
endormiscat que porta una túnica blanca molt
adornada amb detalls daurats. El personatge està
molt relaxat i no s’adona que es captat per l’objectiu d’en Jaume.
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Al pati del darrera de la cafeteria veiem un gran
desordre, unes grans olles metàl·liques, uns plats
per rentar i una pilota d’algun nen del cafè, també
divisem la famosa finestra amb els draps penjats.
A la terrassa del cafè, el cambrer prepara unes
begudes amb un cartró de tetrabrik, està molt
ocupat servint i també sembla alié a la càmera.
Una senyora molt elegant i seriosa també visita
la cafeteria, va ser captura d’incògnit i ens agrada molt el seu acolorit mocador a ratlles que du
al cap.
Des de el cafè també va captar unes vistes del
petit port, en aquesta veiem gent caminant per la
carretera, alguns homes van carregats amb sacs
a l’esquena. També va captar la bonica església
del poble, tota de fusta i pintada amb colors pastels. En altres fotos hi veiem la gent que hi va a
resar.
Un personatge corpulent, amb vestit i corbata,
ha consumit fins tres cafès i aquest si que sembla
que posa pel fotògraf, per la seva indumentària
sembla algun personatge important de l’illa.
Afegir alguns detalls de la vida d’en Jaume Vilató: Nascut l’any 1925 va estudiar medicina i es
va especialitzar en neurocirurgia, va exercí de
Neurocirurgià fins la seva jubilació l’any 1990.
La seva passió per la fotografia li ve de sempre
però al jubilar-se va poder realitzar alguns cursets de fotografia. Actualment passa els matins
fotografiant i les tardes processant el que ha fet
pel matí.

NOU ESPAI
L’any 2003 va fer la seva primera exposició fotogràfica. Aquesta que ara ens presenta al Nou
Espai va estar exposada abans al Reial Centre
Artístic i al Centre Cívic La Sedeta de Barcelona.
Comentar que Jaume Vilató es una persona molt
amable i de caràcter pausat, no parla gaire perquè té algun problema d’oïda , la seva esposa
l’ajuda quan ha de fer les exposicions.
Va ser un plaer per tots nosaltres visionar aquesta
mostra i sentir de l’autor el relat del viatge i les

seves peripècies, també comentava moltes de les
fotos que per manca d’espai no podem publicar.
Felicitar-lo per les seves ganes de compartir les
seves vivències amb nosaltres i esperar que ens
vulgui mostrar nous treballs.
Pel proper any li hem reservat unes dates d’exposició perquè és molt interessant visionar fotografies de llocs on es difícil d’accedir a fer-ne.
Elisenda Domingo

“Retratos en Necropolis de l’autor Fran Berbel”

El passat 17 de maig va tenir lloc, a la Sala Nou
Espai, la inauguració de l’exposició del fotògraf
Fran Berbel, titulada “RETRATOS EN NECROPOLIS”.
Tal i com l’autor ens va comentar, “aquestes fotografies són part d’un projecte que ha consistit
en la realització de retrats en diferents cementiris
de Catalunya”.
En Fran Berbel no és la primera vegada que exposa a la nostra Agrupació. Coneixent una mica
la seva trajectòria, en Fran és un fotògraf que mai
ens deixa de sorprendre i fins hi tot no ens deixa
indiferent veien les seves imatges.
Aquests retrats ens mostren, d'una forma que pot
arribar a ser fins a cert punt cruel, el contrast entre la bellesa de les models i la mort que regna
a l'entorn d'un cementiri. En algunes de les fotografies les models són vampirs i porten sang en

la boca, com si acabessin de mossegar a la seva
víctima.
No es pot negar que l'exposició no ens ha deixat
indiferents, Fran ens ha provocat, ens ha incitat a
mirar i reaccionar davant les seves imatges, tant
per aplaudir-les com per rebutjar-les. Ha aconseguit, la qual cosa la fotografia en si pretén,
crear un sentiment en l'espectador. Tot i alguns
comentaris de algunes persones, a mí l’exposició m’agrada’t per la gosadia d’en Fran al presentar-nos aquesta selecció del seu treball, unes
belles models i una acurada posta en escena descriu el tarannà creatiu del fotògraf.
Esperem Fran que ens regalis aviat més visions
fotogràfiques, per poder gaudir d’elles.
Antoni Civantos
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TEMES OBLIGATS

COLOR
Pep Blanes
9,00 punts i Premi del mes

Manel Mataro
8,67 punts

Francesca Portolés
8,00 punts
Josep Gabaldá
7,67 punts
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“El silenci del Claustre”
Robert Molins
8,33 punts

Joan Prat
8,33 punts

Eduard Cucalon
7,33 punts
Carlos Prieto
7,33 punts
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TEMES OBLIGATS

MONOCROM

Francesca Portolés
9,00 punts
Joan Prat
9,00 punts i Premi del mes

Antoni Torres
7,00 punts

158

TEMES OBLIGATS

MONOCROM

Elvira Castellvi
8,67 punts
Josep Gabaldá
7,33 punts

Manel Mataro
7,00 punts

Josep Mª. Bonjoch
7,00 punts
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TEMES OBLIGATS
CLASSIFICACIÓ FINAL TEMES OBLIGATS 2012-2013
PREMIS MENSUALS MONOCROM
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG

FRANCESCA PORTOLÉS
MANEL MATARÓ
PEP BLANES
EDUARD CUCALÓN
ANTONI TORRES
PEP BLANES
PEP BLANES
JOAN PRAT

PREMIS MENSUALS COLOR
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG

JOAN M. BENAVENTE
FRANCESCA PORTOLÉS
JOSEP GABALDÀ
RAFEL PLANAS
ALBERT PUCHE
FRANCESCA PORTOLÉS
PEP BLANES
PEP BLANES

PREMIS FINALS MONOCROM
PRIMER PREMI
SEGON PREMI
SEGON PREMI
TERCER PREMI

EDUARD CUCALÓN
FRANCESCA PORTOLÉS
ELVIRA CASTELLVÍ
VICTOR CLOSA

PREMIS FINALS COLOR
PRIMER PREMI
SEGÓN PREMI
TERCER PREMI

PREMI DEBUTANT
MANEL MATARÓ

PREMI A LA CONSTÀNCIA
PERE GRAUPERA
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JOSEP GABALDÀ
PEP BLANES
MANEL MATARÓ

SANT PONÇ
3er. CONCURS FOTOGRAFIC POPULAR “FIRA DE SANT PONÇ”

2on. Premi Juan Manuel Benavente

1er. Premi Emili Combalia

Concurs Sant Ponç
Deliberació del Jurat

3er. Premi Albert Puche

Lliurament 3er. Premi Albert Puche

Lliurament 1er.
Premi Emili Combalia

El passat dia 27 de maig, va tenir lloc a la nostra Agrupació, el veredicte i repartiment de guardons
del 3er. Concurs Fotogràfic Popular “Fira de Sant Ponç.
Amb una notable participació, el jurat compost per els Srs. Joan Parés Bausà, Domènec L. Alió i
Miquel Peiró, per unanimitat van donar el següent veredicte:
1º PREMI		

EMILI COMBALIA

2º PREMI		

JUAN MANUEL BENAVENTE

3º PREMI		

ALBERT PUCHE

Als guanyadors i a tots els participants, felicitats per el treball.
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TEMES OBLIGATS 2013 - 2014
MES D’OCTUBRE - El fenomen turístic a Barcelona
• El gran nombre d’estrangers que envaeixen la nostra Ciutat, tant als carrers, com a l’interior dels
edificis davant de les obres de Gaudí, al barri Gòtic, als espectacles...poden ser grups o parelles,
i també detalls que donin a entendre aquesta situació. Es valorarà la sensació d’ INVASIÓ a casa
nostra per gent de fora.

MES DE NOVEMBRE - El pas del temps
• Tant per els objectes, com pels animals, per les persones, a l’arquitectura, a les ciutats als pobles.
• Es valorarà el grau de TRANSFORMACIÓ i el procés de DETERIORAMENT I CANVIS, produïts
per l’erosió, els canvis climatològics, l’envelliment.

MES DE DESEMBRE - Geometries i simetries de la natura
• La natura presenta quantitat d’estructures simètriques, fractals, geomètriques etc. Cal descobrir
la bellesa i l’impacta visual que ofereixen, així com la reflexió científica que representen.
• Es valora l’ ORIGINALITAT QUE REPRESENTA PER EL NEOFIT, L’ESTRUCTURA PECULIAR QUE
ES POT CAPTAR AMB UNA IMATGE FOTOGRAFICA.

MES DE GENER - Tolerància
• Estem vivint en un món divers ja a casa nostra.
• Mostrar la simbiosi cultural i la ben entesa que hi pot haver entre persones “diverses” que som
capaços d’acollir i estimar. Es valora l’ IMPACTA D’UN ACARONAMENT DE “DIVERSOS” (races,
religions, ètnies, deficiències físiques i mentals etc.) i COM AIXÓ ES ASUMIT AMB RESPECTE I
NORMALITAT.
• També es valora l’impacta emocional i visual que pot donar l’ imatge.

MES DE FEBRER - Senyals de pluja
• Els senyals que deixa la pluja un cop aquesta ha acabat (no es demana una foto de pluja) que
s’aprecien per exemple, a les gotes al damunt d’unes fulles, a la capota d’un cotxe, al reflexes al
terra, al baf darrere els vidres. Es valoraran les SENSACIONS I LES IMATGES,que ens deixa la pluja
quan ja no cau.
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TEMES OBLIGATS 2013 - 2014
MES DE MARÇ - La solitud de la gent gran
• Qualsevol imatge que reflecteixi la solitud, la desempara i els aspectes relacionats amb aquest
tema. Es valorarà el SENTIMENT DE TRISTESA INTERIOR DELS RETRATATS.

MES D’ABRIL - El vent
• El moviment que provoca aquest fenomen climatològic als objectes, als elements de la natura,
a les persones. Es varolarà la imatge de MOVIMENT de qualsevol d’aquets elements produïts
pel vent.

MES DE MAIG - Autoretrat
• No cal que sigui un retrat acurat. Diversos elements personals poden identificar o referenciar a
la persona autoretratada. Es valorarà el REALISME, L’ORIGINALITAT I LA COMPOSICIÓ, tot
depenent del tipus d’imatge subjectiva presentada.

• Per no ser repetitius, volem aclarir que en tots els temes una de les coses que el Jurat també
valorarà serà la Tècnica fotogràfica

NOTA:
Es molt important que abans de realitzar el veredicte el jurat TINGUI MOLT CLAR
EL QUE HA DE JUTJAR. Prèviament haurà d’haver llegit el paràgraf corresponent
al tema del dia.
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SER MODEL O FER DE MODEL

Càmera a la bossa i cap a fer una sessió de llum
artificial en el plató de l’agrupació.
Començarem a fer la sessió. Primerament prendrem la llum amb el fotòmetre i calibrar bé la
càmera, preparant-la en funció de la lectura que
ens ha donat el fotòmetre, tant pel que fa a la
llum incident com pel que fa a la llum relaxada.
Clic, clic, clic… he fet algunes preses i he confirmat la correcció de les llums en funció de la
lectura prèvia que he fet amb el fotòmetre.
Els flaixos els he acondicio nat pensant en el
tractament que posteriorment faré de les preses.
En el cap, doncs, ja tinc algunes idees preconcebudes. Això facilita molt el treball a fer ara.
Per l’experiència que vaig tenint, veig que hi ha
diverses maneres d’enfocar la sessió de llum artificial o d’estudi.
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Una primera situació és que no conec la model
i per tant, tot plegat serà una capsa de sorpreses.
Ella, noto que no té massa experiència en fer el
nu i intenta tímidament tapar-se les parts íntimes.
Jo faig com aquell qui no ho percep i li dirigeixo
unes paraules burlesques per trencar el gel i fer
que es pugui sentir amb comoditat i confiança.
- De moment, fes tu algunes poses tal i
com et surtin, li dic.
La noia fa unes postures tipus model de revista
de moda, però sense cap gràcia per mi. Ja veig
que no en té ni idea...
- Mira, posa les mans així, per sobre del cap.
Les cames una mica flexionades i tota tu de
costat, però la cara mirant el meu objectiu.
Intenta dibuixar una petit somriure, discret.
Amb els ulls, has de donar-me la sensació

Per Andreu Clapés i Flaqué
d’una mirada amorosa, tendre, afectuosa.
M’has de transmetre aquestes sensacions.
Són unes primeres indicacions que li faig.
La postura es forçada, les mans inexpressives, els
llavis com si fes un petó de revista X i la mirada
sembla la d’un lluç mort ja fa dies. Malament !
Deixo que faci el que vulgui que ja veig que no
farem res de bo, per a mi. Ha vingut a fer de model ! Simplement no hi ha compenetració entre
ella i jo. No hi tinc sintonia. Passo...
Una segona situació em fa anar amb molta seguretat. Ja conec la noia. Hem treballat dues vegades més i amb un molt bon resultat. És model. Es
nota que ho sent i que ho fa amb gust. Li agraden
els treballs que jo faig, ja que, com és força habitual en mi, li vaig lliurar algunes de les fotos
de sessions anteriors i les va trobar “diferents”,
delicades i boniques.
Avui sé què vull fer. Porto uns esbossos fets a
corre-cuita sobre uns papers que ens ajuden a
que pugui interpretar les indicacions que li aniré
fent. Esbossos inspirats en escultures clàssiques
o en quadres de grans pintors o en fotografies
d’altres autors que jo re interpretaré a la meva
manera. Hom sempre s’inspira en altres autors,
en altres obres. M’inspiro. No copio, que això ja
“són figues d’un altre paner” !
- Fes que la ma et passi per la cara, simulant
una carícia, suau, tendre, amb estimació.
La boca entreoberta, suggerint suaument un
bes, sense, però, donar-lo ni intentant la
seducció. Els ulls mirant-me a mi, però una
mica com entreoberts però oberts,
somniadors, il·luminats, que em volen dir el
que sents per dintre. El cos suaument
insinuant les corbes femenines, sense ser
massa explícites, ja que passaríem la línia
que separa la vulgaritat amb la finor d’una
imatge que és la que vull captar i transmetre.
Ho fa divinament !

És una bona professional i em sap interpretar
les indicacions que li faig perfectament.
Durant tota la sessió sento una bona simbiosi
entre ella i jo. Ella també s’ho passa bé.
Se sent important. Sent que està fent un bon
treball. L’omple de satisfacció. Són sensacions
compartides, tenses, reflexives, laborioses i
netes.
Ja sé que no és fàcil ser model. Ja sé que no és
fàcil dirigir la model. Ni per una cosa ni per l’altre tothom ho sap fer, ni molt menys ! És més
fàcil ensenyar simplement els pits, el tanga, la
llenceria, uns elevats talons d’agulla, uns morros
petoners i provocatius, poses impossibles o prefabricades per a les revistes de moda o descaradament eròtiques o simplement un nu sense solta
ni volta i que no diu res més que el que diu el
propi cos de la model, a gust del consumidor.
El treball posterior de producció tindrà un efecte
més o menys reeixit en relació al resultat final. El
que és vertaderament important és que hauré fet
un treball que em resulta satisfactori, creatiu, expressiu i comunicador. Altra cosa, que no té res a
veure-hi o ben poca cosa, és que un jurat valori
la meva imatge bé, regular o malamentLa satisfacció d’haver intentat fer un bon treball
no me la traurà ningú i aquesta satisfacció ja em
justifica la sessió de llum artificial.
Aquests petits detalls, gairebé imperceptibles, sibil·lins, subtils, són els que marquen la diferència entre el “fer de model” o el “ser model”. I jo
encara hi afegiria entre el “fer una fotografia” i
“el ser un fotògraf”.
Cadascú que triï on es posiciona i treballi amb
qui vulgui i com vulgui...

Andreu Clapés i Flaqué
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NOTES del mes de Juliol-Agost
NOUS SOCIS
• Montserrat Ros Gironés
• Francesc Moya-Angeler Mediano
• Teo Ulacia Pérez
• José Gutierrez Nieto

• Francesc M. Estragué Marcet
• Jordi Viola Tudela
• Lluís Carreras Casals
• Mercè Gost Parera

DONACIONS AL NOSTRE MUSEU
El nostre consoci Eduard Cucalón Berne ens ha donat una càmera compacta marca Yashica model
MG-1 nº 61006775 amb estoig.
El Sr. José Manuel Jimenez ens ha donat una càmera digital marca Canon model Ixus nº 1773031 i
una càmera compacta marca Olympus model Mju-1 nº 7473302.
El nostre consoci José Fco Avila Garcia ens ha donat un projector de diapositives marca Cabin model
2000Ramb un cajetí per les diapositives.
La Sra. Joana Barros Rebollo ens ha donat una càmera compacta antiga marca Bilora model Boy de
4x4 mm.
Moltes gràcies a tots per les postres donacions.

RESULTATS DE CONCURSOS
Vi Concurs Internacional de Fotografia , organitzat per Sant Just Desvern.
Miquel Peiró: 1 acceptació.
XXVII Certamen Fotografico Internacional “El trabajo y los oficios 2013, organitzat per UGT.
Miquel Peiró: 5 acceptacions
III Grand Digital Circuit 2013-India , organitzat per Grup Photolovers.
Miquel Peiró: 19 acceptacions
1st International Salon of Photography “Kula 2013” organitzat per Photo Club Kula de Servia
Miquel Peiró: 7 acceptacions.
30è. Concurs Fotogràfic Ptatimag 2013, organitzat per Agrupació Fotogràfica del Prat de Llobregat.
Primer Premi Monocroma: Miquel Peiró.
57è. Concurs de Fotografia Artística i de Muntanya, organitzat per Club Muntanyenc l’Hospitalet.
Tercer Premi B/N: Miquel Peiró
Primer Premi l’Hospitalet : Domènec López Alió
Tercer Premi Muntanya: Miquel Peiró

AUDIOVISUALS
El primer audiovisual que es vol preparar pel mes de setembre es “Els Llibres” Coordinador:
Agustí Codinach, Muntador: Carles Moreso.
Primera reunió dia 18 de setembre a les 18.30 hores.
Podeu fer algunes fotos per les vacances.
D’altres temes proposats són: Xemeneies, Tres elements, Pluja, Mitjans de Transports.
Si algú els vol coordinar i muntar que s’adreci a Secretaria.

NOTICIES DELS NOSTRES SOCIS
La nostra consòcia i amiga Margarita Fresco col·labora amb la revista Bex Magazine de Bariloche
(Argentina). Felicitats, amiga, per aquesta interessant col·laboració.
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ACTES JULIOL
ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE JULIOL
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
MES D’AGOST TANCAT PER VACANCES

AVANÇAMENT SETEMBRE
AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES PER AL MES DE SETEMBRE
Dia 4, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica col·lectiva titulada “173 anys de fotografia a l’estat espanyol”.
Dia 5, dijous, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model
Dia 13, divendres, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model
Dia 14, dissabte, a les 8 del matí
Excursió a Cadaqués i Port-Ligat. Inscripcions a Secretaria
Dia 17, dimarts, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica dels autors Sílvia Ametller i Agustí Codinach.
Dia 18, dimecres, a les 19.30 hores
Primera reunió audiovisual tema “Els Llibres” coordina Agustí Codinach ,muntador Carles Moreso.
Dia 19, dijous, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model
Dia 27, divendres, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model.
Dia 30, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes
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