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Fotografia de portada: J. M. Benavente
1er premi concurs de fi d’any
El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant als 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 Butlletí es el portavoz de la 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 incluye son opiniones particulares de las cuales se
responsabilizan los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos sólo podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus autores.
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EDITORIAL
Comencem un nou any i, com sempre es diu, amb molts bons
propòsits. Esperem que el 2014 sigui millor que el que deixem.
L’Agrupació celebrarà aquest gener l’Assemblea General Ordinària,
que ens servirà per poder explicar-vos el que s’ha fet aquest darrer any,
la nostra economia, les noves propostes i la renovació d’alguns
membres del Consell Directiu, entre ells el de President.
Per tot això és molt important poder comptar amb la vostra
assistència i participació en l’assemblea, aportant noves idees i
suggeriments. Totes les iniciatives que porta a terme el Consell Directiu
estan dirigides a tots els socis. És per això que la vostra aportació i
assistència als actes organitzats són de vital importància per al
desenvolupament de l’Agrupació.
Veureu que hem començat a fer sortides fotogràfiques, de les que
esperem que a més de les excursions sigui un altre activitat per a
intercanviar i compartir noves experiències.
En l’actualitat, el que no pot passar és la manca de comunicació del
Soci amb el Consell Directiu. Necessitem que ens digueu les vostres
inquietuds, els vostres suggeriments i, com no, les vostres queixes. El
Consell intenta sempre atendre la majoria dels suggeriments. De
vegades es pot fer i unes altres no. Per això es vital tenir la màxima
comunicació entre nosaltres.
Com veureu més endavant, el nombre d’altes a 31 de desembre ha
estat important, malauradament també hi ha hagut baixes, però el
saldo ha estat positiu.
Us esperem el proper dissabte dia 25 a l’Assemblea.
Consell Directiu
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CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
ORDINÀRIA 2014
D’acord amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya es convoca a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dissabte 25 de gener
de 2014 a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18:30
hores en segona si no hi hagués el suficient nombre de socis,
amb el següent:
ORDRE DEL DIA
• Lectura per a la seva aprovació, si s’escau, de la Acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
• Informe del President.
• Lectura i examen de l’estat general de comptes. Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2014.
• Renovació de càrrecs del grup 2 que hagin quedat vacants
per cessament i del grup 1 per voluntarietat o dimissió.
• Suggeriments de caràcter tècnic, artístic o administratiu.
• Precs i preguntes.
El Secretari

Vist i plau
El President

Ricard Morrón

Antoni Civantos

CONSELL CONSULTIU
La reunió del Consell Consultiu serà el dia 21 de gener de 2014
a les 18:00 hores.
CONSELL TÈCNIC
La reunió del Consell Tècnic serà el dia 23 de gener de 2014 a
les 19:00 hores.
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LLUM ARTIFICIAL
SESSIÓ D’ESTUDI

Model
Constanza

Gener 10 i 17
17:30 h.
Nu artístic

SESSIÓ D’ESTUDI

Model
Raquel

Gener 24 i 31
17:30 h.
Nu artístic

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat
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WORLD PRESS PHOTO
VISITA A L’EXPOSICIÓ “WORLD PRESS PHOTO”
El diumenge 8 de desembre va ser clausurada l´exposició World Press Photo,
organitzada per la Fundació Photographic Social Vision i el CCCB en la que es
van mostrar 143 fotografies
guanyadores d'aquest prestigiós premi internacional de
fotoperiodisme.
Aquestes imatges van informar, emocionar, interrogar i
sacsejar a tots els visitants que
vam poder gaudir d’aquesta
mostra.
Pel que diuen els organitzadors, l’edició d'aquest any va
batre un rècord de públic amb
41.232 visitants. Entre aquest
nombrós públic s'inclou el grup
format per la nostra Entitat, de
31 persones entre socis, familiars i amics.
Va ser un privilegi poder recórrer l'exposició un dilluns
tancat al públic i obert solament per visites concertades.
Aquest fet va ser molt beneficiós tant per escoltar les explicacions de la guia, com per poder moure'ns per la sala amb
més llibertat i tenir accés per
apropar-nos i poder contemplar
detingudament les imatges
escollides per cadascú de
nosaltres.
Sens dubte, el proper any hi
tornarem.
Francesca Portolés
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Novembre: El pas del temps

Francesca Portolés - 9,67
Salvador Fontserè - 10 · Premi del mes

Josep Soler - 9
8

Carles Punyet - 9

b/n

Pere Romero - 8,33

Sílvia Gausachs - 8

Anna Barnés - 8

Alejandro Pérez-Pérez - 8
Josep Gabaldà - 7,33
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Novembre: El pas del temps

Sílvia Gausachs - 9

Toni Torres - 10 · Premi del mes

Eduard Couchez - 8,67

Jaume Llompart - 8
10
10

Alejandro Pérez-Pérez - 8,33

Pere Romero - 8

color

Francesca Portolés - 8

Salvador Fontserè - 7,67

Josep Soler - 7,67

Anna Barnés - 7,33

Manel Simon - 7,33

Pep Blanes - 7,33
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NOU ESPAI

EXPOSICIONS

Marines
9 de gener de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica “In Memoriam”
de l’autor Andreu Roselló
Es podrà visitar fins el 30 de gener
Aquesta és una exposició programada per l'any
2013, que va ser ajornada a causa de la malaltia que
va patir el nostre bon amic, l'autor. Després del trist
desenllaç que ja coneixem hem cregut, amb l'aprovació de la seva família, que el millor tribut que li podíem fer és exposar la seva obra en memòria
i homenatge a ell.

Múixing
3 de febrer de 2014
a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica de l’autor
Josep Gabaldà
Es podrà visitar fins el
16 de febrer
"Múixing", una forma de transport nòrdica caracteritzada per l'ús de gossos de tir que servia per
desplaçar-se per superfícies nevades amb rapidesa, és la primera exposició fotogràfica de Josep
Gabaldà, un breu reportatge fruit del treball d'aquests darrers hiverns.

El Elogio de la Sombra
18 de febrer de 2014
a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica de l’autor
Antonio Bolea
Es podrà visitar fins el 2 de març
A Occident el més poderós aliat de la
bellesa ha estat sempre la llum. En
l’estètica tradicional japonesa l’essencial
és captar l´enigma de l’ombra.
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AUDIOVISUAL i MUSEU
Audiovisual “Campanars”
El proper dia 14 de gener a les 19.30 hores es projectarà al nostre local social l’audiovisual titulat “Campanars” amb un ampli ventall d’imatges de campanars de tot tipus:
grans, petits, antics, etc., realitzat per socis de l’Agrupació: Agustí Codinach, Albert Puche, Andreu Clapés, Anna Barnés, Antoni Torres, Eduard Couchez, Eipoint, Elisenda Domingo, Ferran Agüir, Francesc Bedmar, Francisco Ávila, Jaume Jorba, Josep Mª Bonjoch,
Maite Pujol, Manel Simón, Pere Romero, Silvia Gausachs, Umberto Victoria i Xabi Lete.
Coordinador i muntador: Umberto Victoria.
En acabar la projecció hi haurà un pica-pica i begudes.
Hi esteu convidats. No hi falteu!

Museu
Ara en el món de la fotografia digital, amb grans
treballs de retoc fotogràfic i
espectaculars imatges, és bo
mirar una mica endarrere i
poder gaudir d’unes fotografies que sense ser molt espectaculars ens transporten
a un món en que els autors
d’aquestes imatges sense
uns medis tan sofisticats
feien alguna cosa com la
que tot seguit exposem:
Foto blanc i negre: fallera en un carrer.
Foto colorejada: la mateixa fallera retallada traient
el fons i les persones i colorejada amb anilines, amb un resultat que segurament a la model Fallera li deuria agradar molt.
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EXCURSIÓ
MONTROIG DEL CAMP (Tarragona)
Dissabte, 08 de Febrer de 2014, a les 7,45 h, sortida a les 8 h
Lloc de trobada: carrer Bergara xamfrà Balmes
Preu 37 € (inclou l’autocar i el dinar)
ITINERARI
8 h – Autopista AP7 direcció a Cambrils. Durant el
recorregut es visualitzarà el DVD “D’un boig
encès Miró i Montroig”, de 20 minuts de durada on es parla del poble de Montroig.
9 h – Parada tècnica de 45 minuts a l’àrea de servei per esmorzar.
9,45 h – Visualització del DVD “Montroig: Tornaveu Mironià”, de 24 minuts, on parla la gent
de Montroig que va conèixer Miró i descriu la
seva relació amb el pintor.
10,30 h – Sortida a Cambrils, direcció Montbrió. A
uns dos quilometres hi ha una rotonda amb
una bonica torre a l’estil “gaudinià”. Per la mateixa carretera veurem la finca del “Parc Samà,”
(1882), un “americano” famós de Vilanova i la Geltrú (Salvador Samà, Marquès de Marianao).
La construcció del parc fou de Josep Fontserè (el mateix que el de la Ciutadella de Barcelona).
A la Ciutadella el va ajudar Gaudí que era de Reus. Fontserè era de Vinyols, el poble del costat.
10,45h – Arribada a Montroig, parada davant de l’Ajuntament on recollirem a Martí Rom, gran
coneixedor del poble i autor dels DVD, que ens acompanyarà durant tota la jornada. Sense
baixar de l’autocar ens dirigirem a l’ermita de la Mare de Deu de la Roca, a uns tres quilòmetres amunt. Baixarem per fer fotografies.
11,30 h – Tornarem al poble per visitar el Centre Miró, on podrem observar les reproduccions facsímils dels quadres de Miró relacionats amb Montroig i els “Ninots mironians”.
12,30 h – Amb l’autocar ens dirigirem a veure diverses “Barraques de pedra seca”.
14,30 h – Dinar al “Restaurant Mas d’en Romeu (Sra. Maria)”, carretera Montroig Km. 1, Telèfon
977 17 96 38.
17,30 h – Sortida del restaurant on farem com sempre la fotografia de grup i a continuació sortida
cap a casa.
18,30 h – Parada tècnica de 10 minuts a la autopista.
20,00h – Arribada a Barcelona i fi del viatge.

Com de costum, el divendres dia 1 de Març un jurat de l’Agrupació farà el veredicte
del concurs de les fotos de l’excursió, així que feu-ne moltes i presenteu-ne dues al concurs, mida 20x30 sense muntar, abans del 25/02/2014, i que guanyi el millor.

MENU
Calçots de collita pròpia amb salsa d’elaboració artesana
Carn a la brasa, carxofes, etc. amb all i oli casolà (o peix)
Crema catalana
Aigua, vi, una copa de cava i cafè, tallat o infusió.
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EXPOSICIÓ

JOAN COLOM

Joan Colom, fotografies 1957-2010
Organitzada pel Museu Nacional d’Art de
Catalunya el passat 11 de desembre va tenir lloc
la inauguració de la primera gran antològica
dedicada al nostre soci i amic en Joan Colom.
Un nombrós grup de persones vam assistirhi. L’acte va ser presentat pel President del
MNAC, Sr. Miquel Roca i Junyent, amb un
emotiu discurs i agraint de manera especial a
totes les persones i entitats que han fet possible
aquesta antològica, agraïment extensiu a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, ja que la
nostra col·laboració amb les fotografies originals
de l’exposició “El carrer” va fer possible dotar-la
de tota l’obra d’en Joan Colom.
Malauradament, per motius de salut, l’autor
no va poder assistir a l’acte d’inauguració. Penso que li hagués fet molt il·lusió, juntament amb
la seva esposa. Vaig parlar amb les seves filles
en nom de l’Entitat i vaig aprofitar perquè li donessin una forta abraçada de tots els amics que
té a l’agrupació.
Antoni Civantos
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AUDIOVISUAL

Pere Romero

CARCASSONE I LE PERIGORD NOIR - 21 de novembre de 2013
Molts dels que vàrem assistir a la presentació del seu anterior treball sobre Sevilla encara recordem la magnifica coordinació que feia moure tambors i cavalls al compàs de la
música, en una sorprenent il·lusió òptica. No és d’estranyar doncs, que l’anunci de la
projecció d’un nou audiovisual d’en Pere Romero despertés una gran expectació entre els
entusiastes de la fotografia de viatge i dels audiovisuals en particular. Com era d’esperar i
ja ens te acostumats, no va decebre ningú.
Aquest cop no tan pels nous efectes i arranjaments, que també n’hi havia i bons, sinó
per les excel·lents fotografies amb què va il·lustrar aquest diari de viatge. Ja en la seva
introducció, en Pere ens va donar unes pautes per situar-nos geogràficament en la regió
de Le Perigord Noir i en el temps dels històrics esdeveniments ocorreguts en el que hom
coneix com País del Càtars. Malgrat pertànyer al Llenguadoc-Rosselló, la inclusió de Carcassona en el treball venia justificada per ser un bastió càtar important i també pel seu
caràcter de Patrimoni Mundial de la Humanitat declarat per la UNESCO.
En conjunt, doncs, el recorregut cobria un bast territori ple d’indrets amb referents
prehistòrics, testimoni que fou del pas de romans, visigots, sarraïns i escenari de disputes
de tot tipus fins que va esdevenir part de l’Estat Francès. Amb la seva càmera, en Pere va
captar amb gran definició i encert poblacions fortificades, esglésies i castells que pels
seus enclavaments estratègics varen ser decisius en èpiques conteses. Els uns enfilats dalt
de penya-segats impossibles i altres banyats per aigües idíl·liques. Però tots ells testimoni
del seu passat esplendor medieval.
També en les seves imatges ens va mostrar un recull de bells paratges naturals i impressionants formacions geològiques: Rius, llacs, balmes o simes com la de Paridac. A
ressaltar les excel·lents fotografies d’aus en ple vol que ens varen sorprendre a tots per la
seva oportunitat i nitidesa.
Un treball fotogràfic impecable i extens el d’en Pere, que ens va portar de la mà per
aquestes terres de frontera, sovint envaïdes i saquejades, que ara són un atractiu pel tu-
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risme que visita aquests entorns plens de bellesa.
Aquesta completa col·lecció d’imatges, l’encertada
banda musical i un ventall d’efectes millorats com
zooms i desplaçaments sobre la imatge fixa, van resultar en un audiovisual de gran impacte.
Després de la projecció en Pere va contestar les
preguntes de caràcter tècnic dels assistents sobre els
efectes utilitzats en l’edició i es va comprometre a
indagar en alguna qüestió que va quedar pendent.
Sols queda felicitar-lo per el seu treball i agrair-li la seva bona disposició a compartir
obertament el seus coneixements sobre el tema.
Hortènsia Gonzàlez
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EXCURSIÓ

Vilanova i la Geltrú

MUSEU DEL FERROCARIL DE CATALUNYA
Tal com estava previst, el dissabte 14
de desembre un bon grup de socis i algun futur soci varem anar a Vilanova a
visitar l'esplèndid Museu del Tren. Si
apart de fer fotos, que ja sabem que a
tots ens agrada, us agraden els trens, es
una visita "obligada" i vaig sentir al llarg
del matí comentaris d'alguns companys
que ja pensaven tornar un altre dia a fer
una visita més àmplia i detallada, vista
la gran quantitat de material exposat i
l’interès que desperta als visitants. Les
tres hores que s'havien previst dedicar a la visita es van fer curtes a més d'un.
El dia va ser perfecte des del punt de vista meteorològic, doncs va fer un bon sol
de tardor/hivern que va sotmetre a una dura prova els sensors de les càmeres. Penso
que encara els queda molt per evolucionar i aquesta llum baixa i dura provocant situacions de contrast extremes ho va deixar bastant clar.
El bon rotllo, imprescindible per gaudir plenament de la sortida, va estar present
en tot moment i hem d'agrair al soci Manel Mataró, que viu a Vilanova, que dintre i
fora del museu ens fes la visita encara mes agradable. El restaurant que ens va reservar per anar a dinar ja és un referent obligat per cada visita que fem a Vilanova.
La tarda va estar dedicada principalment a visitar la platja fins a la posta del sol
que en aquestes dates
s'amaga sobre el mar.
Una gran ocasió que no
es pot desaprofitar.
Finalment vàrem tornar, cadascú a casa seva,
donant per finalitzada la
primera part de la sortida.
He dit la primera part
perquè una vegada descarregades les memòries
de les càmeres i vistes,
revelades i repolides les
moltes fotografies que
ben segur ha fet cadascú,
seria molt interessant
18

gaudir i compartir les nostres fotos conjuntament amb les de tots els companys.
Per aquest motiu es fixarà un dia per veure a la seu de l'associació una selecció de
fotografies de cada participant. Veure la visió de cadascú dels mateixos elements (les
peces del museu) que hem vist tots, és una experiència molt interessant i formativa.
La visió és justament el més personal d'una fotografia, justament el que mai cap automatisme de cap càmera ens podrà ajudar a millorar.
Conscients de que és difícil trobar un dia que vagi bé a tothom hem previst que
pugueu deixar les fotos en
una carpeta virtual que
permeti que tothom vegi
les fotografies encara que
no pugui assistir a la trobada per comentar-les.
Tots els assistents rebreu un correu amb les
instruccions detallades
per deixar les fotos en
aquesta carpeta ubicada a
un servidor d'internet.
Fins la propera.
Josep Vicente
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SALA BRUNO ARGEMÍ

Josep Lluís Roig

Usted está en La Habana
El passat dia 9 de novembre a la
nostra sala Bruno Argemí es va inaugurar una exposició del nostre soci
Josep Lluís Roig amb el títol “Usted
está en La Habana”. Josep Lluís és soci de la nostra entitat des de l’any
1971 i cal dir que jo tinc el privilegi
que va ser un dels monitors que em va
iniciar a les cubetes del revelat
analògic. Ja fa molt de temps.
Guanyador de molts premis, autor de diversos llibres i catàlegs, membre del Consell
Tècnic i el Cos de Jurats, entre d’altres títols. L’atractiu reportatge que l’autor ens va
oferir té l’encant de veure quaranta sis fotos de gran tamany d’un viatge a La Havana
amb pel·lícula de color i escanejades a la tècnica actual. Per l’espai em limitaré a
comentar els principals detalls d’algunes d’elles.
Els jocs dels nens pujant per unes canyes que semblen de bambú amb competència col·lectiva s’ho passen molt bé. Una instantània força atractiva.
Els cotxes dels anys 70 semblen ja una foto típica
dels carrers de l’Havana, però la imatge guanya qualitat amb deliciosa personeta d‘una nena al costat d’aquells llargs vehicles americans d’una època que forma
part del passat, mentre que la nena representa un futur.
La contrastada imatge dels vehicles per transportar
personal, el cotxe de luxe i la carrossa típica de cavalls
per acompanyar als turistes pels carrers emblemàtics.
La foto a vista d’ocell molt ben enquadrada.
Més autos. El menut amb una llampant samarreta
groga i amb la mirada atenta de la mare al costat del
cotxe és tot un poema. Sens dubte el nen és el protagonista de la foto, no el cotxe.
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Vinga cap a l’escola! Tot corrent i esmorzant
al mateix temps els nens veuen la càmera i són
els protagonistes del moment. Una imatge perfecta plena de color i sobretot respira un futur
adolescent ple d’esperança.
Una noia jove camina per un carreró de parets blanques que destaquen la seva silueta... i
com no, un cotxe a una de les voreres mostra el
seu realisme.
Plaça del mercat... paradetes, gent mirant de
comprar i altres mirant de vendre el producte,
els cotxes aparcats i el color blau del cel formen
la típica escena sempre diferent a mesura que
passen les hores.
Una foto de l’autobús popular amb el títol
metrobus. Humor no en falta.
I per acabar una imatge d’amor. Una parella
dalt d’un mur amb una postura molt cinematogràfica “amb l’escalfor del capvespre” podríem
dir. La bicicleta al costat formen sensacions sense paraules.
Celebrem i felicitem al nostre amic Josep Lluís
Roig per les seves imatges en aquest viatge retrospectiu de l’illa de Cuba tot esperant un altre
treball.
Gràcies pel teu art fotogràfic. Endavant !!!
Jordi Borrell
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NOU ESPAI

Gregorio Vargas

Entre tacones y escenarios
El passat dia 19 de novembre es va inaugurar a la sala Nou Espai una nova exposició
fotogràfica del nostre consoci i amic Gregorio Vargas. Sota el títol de “Entre tacones y
escenarios” l’amic Gregorio ens va portar a
tots a donar un tomb pels clubs nocturns i
cabarets de Barcelona. Ens va explicar que
alguns del més coneguts li van encarregar
una sèrie de fotografies per promocionar “la
nit de Barcelona” i pel que hem vist en
aquesta exposició, no té res que envejar a les
nits de Berlín o Paris pel que respecta als espectacles d’alt voltatge eròtic. En Gregorio
ens presenta a les criatures de la nit plenes de glamour : els “boys”, més coneguts per tots nosaltres si recordem la pel·lícula “Full Monty”, els travestís, les drag-queen, les vedettes i altres personatges…
Amb aquesta tardor tan hivernal les parets del Nou Espai bullien de calor i de color. Feia temps
que no vèiem una exposició tan pujada de to com aquesta i els comentaris van ser per tots els gustos. El que sí va aconseguir l’amic Gregorio és que se’n parlés moltíssim i això ja és una fita. Penso
jo que tots som adults i, tret d’una única imatge, les altres eren aptes per exposar-les. En fotografia
s’ha de visionar qualsevol tema i aquestes d’en Gregorio tenien la seva dificultat, pels focus que
canvien molt i ell va explicar-nos com va fer-ho per treure’n bon partit.
Comentaré algunes de les fotografies que acompanyaran aquesta crònica.
Fotografia vertical d’un “boy” molt atlètic i musculós que executa el seu número amb poca
roba, curiosos tatuatges de dues pistoles a les cuixes. Captada de baix a dalt per destacar més el
ball.
En horitzontal, els peus enfundats amb unes sabates d’alt taló, gran ampliació per destacar el
vermell cridaner de les sabates en contrast amb el terra fosc.
Vertical imatge d’una actriu o actor que balla amb molta gràcia, captada en diagonal perquè
els focus quedin darrera, el públic apareix entremig de les cames del personatge i el que més m’agrada són les botes i el mallot platejat que porta aquesta glamurosa criatura rossa.
Una exòtica cara oriental, sembla una geisha però pot ser que la seva ambigüitat faci difícil
saber si és ell o ella. El públic surt reflexat en un mirall. És una de les que més m’agraden pels tons
blaus i violetes de les llums.
Amb tot el fons negre un travestí amb expressió agressiva ens mostra a l’espatlla uns tatuatges
orientals on destaquen la cara dolça d’una noieta. M’agrada aquesta contraposició entre la cara
d’ell i la del tatuatge. Molt bona fotografia.
En vertical i també captada en diagonal, una ballarina molt espectacular es venta i riu des de
dalt d’una escala. Al pis de baix el públic balla, beu i riu. El to vermell del vestit d’ella ressalta
molt per damunt del resta de la fotografia.
Felicitar a l’amic Gregorio per fer-nos entrar en aquests locals nocturns de Barcelona i els que
els desconeixíem ara podem opinar i veure que és un món ben particular ple de personatges amb
molt d’estil que no tenen res a envejar a altres de ciutats més plenes d’aquests locals, com per
exemple Las Vegas o Singapur.
Elisenda Domingo
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NOU ESPAI

Carme García Portabales

Vida diminuta
El passat dia 3 de desembre vam inaugurar al Nou Espai una poètica exposició fotogràfica en
blanc i negre de la nostra consòcia i amiga Carme Garcia Portabales. El títol “Vida diminuta” explicà que li va suggerir un nen petit. Ella cercava un motiu per la seva exposició d’insectes i va dirnos que aquell petit va triar-lo molt encertadament. Sobre la seva obra ens va explicar que va decidir-se per un format quadrat i fer les fotos en blanc i negre perquè els colors de les flors i dels
animalets no fes distreure l’espectador del veritable centre de l’exposició: la vida dels petits invertebrats en el seu hàbitat natural i el joc d’ombres entre primers i darrers plans. Las fotografies captades amb macro són força complicades i requereixen molta paciència per aconseguir que l’insecte es quedi quiet i poder captar-lo. L’amiga Carme ho ha aconseguit al cent per cent i l’exposició
ha quedat magnífica.
El dia de la inauguració, apart dels socis i coneguts de l’Agrupació, varen venir molts amics i
amigues d’ella així com la seva marxant. Esperem que l’amiga Carme, una de les poques fotògrafes de la casa que ven fotografies, en pugui vendre moltes perquè l’exposició ja va fer-la amb
aquesta idea. Una quantitat limitada de còpies, numerades i signades i amb un acurat emmarcat.
Parlaré d’alguna de les obres que sortiran al Butlletí junt amb aquest comentari.
La que més m’agrada es la d’una mosca que mira des de dalt d’una flor, únicament veiem
l’ombra d’aquesta flor i sembla que la mosca saltarà al buit en qualsevol moment.
Una abella s’alimenta del pol·len d’una magnifica flor. L’insecte està en un extrem de la fotografia i podem apreciar la flor ben oberta i sencera.
Una divertida marieta es passeja per una branca. L’ombra que projecta el vegetal forma una
figura geomètrica que sembla empresonar l’insecte. Molt ben pensada.
Una papallona tigre amb les ales ben esteses ha estat captada enmig d’unes flors petites, aquí
la papallona sembla una fulla. Demostra el poder de camuflatge que tenen algunes papallones.
Amb fons negre veiem un cuc llarg i blanc que transita còmodament per unes fulles. M’agrada
força per la seva senzillesa i composició.
Un grill canta damunt d’unes fulles molles per les gotes de pluja. Les gotes ben ampliades donen molta espectacularitat a l’escena.
I per manca d’espai no en comento més, però insisteixo en que l’exposició ha estat una de les
més interessants en quant a macro que hem vist aquest 2013 al Nou Espai. Felicitar de tot cor a la
Carme, que ja es una veterana en això de fer exposicions i demanar-li que segueixi portant-nos
nous treballs.
Elisenda Domingo
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Gener
NOUS SOCIS

Anna María Moscardó Fernández
Sílvia Castro Luque

Tomàs Vidal Canalda
Lourdes Ejimeno Royo

RESULTATS DELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
5th International Salon of Photogtaphy “Between the sky and ear”, organitzat per Fotografko drustvo Veno Pilon Ajdovscina (Eslovènia). Miquel Peiró: 5 acceptacions i una medalla d’or.
I Salón Internacional Fotográfico Digital “Illa de Menorca”, organitzat per
Fotoclub Cercle Artístic de Ciutadella (Menorca). Miquel Peiró: 1 acceptació.
60th Singapore International Photography 2013, organitzat per The Photography Society of Singapore. Miquel Peiró: 2 acceptacions.
Primera Bienal Internacional Digital APHOTOREPORTER, organitzat per
Agrupació Foto-Cine Cerdanyola (Ripollet). Miquel Peiró: 1 acceptació.
st
1 International Photo Contest BUFSAD, organitzat per Bursa Photographic
Art Society Bufsad (Turquia). Miquel Peiró: 9 acceptacions i menció honorífica.
DONACIONS BIBLIOTECA
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ens ha fet
donació del catàleg “ENTORN 1900”
corresponent a l’exposició que actualment s’exhibeix a les Sales de l’Arxiu.
“Entorn 1900” ens apropa amb una selecció de fotografies realitzades per
afeccionats, que ens permet reviure de
diferents maneres l’apropament al medi
natural amb el que limitava la ciutat.
Volem agrair a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona la seva donació que engruixeix la
nostra Biblioteca.
Als interessats els informem que l’exposició
“Entorn 1900“ estarà oberta fins el 17 de
Maig del 2014.
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ACTES GENER
ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE GENER
Dia 2, dijous, a les 19:00 hores. Veredicte concurs “Temes Obligats”.
Dia 7, dimarts a les 19:00 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica, corresponent al concurs de “Fi d’Any” i lliurament de premis.
Dia 9, dijous a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica en
memòria a Andreu Roselló, al Nou Espai.
Dia 10, divendres a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model.
Dia 14, dimarts a les 19:30 h. Projecció de l’audiovisual “Campanars”.
Dia 17, divendres a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model.
Dia 21, dimarts a les 18:00 h. Reunió del Consell Consultiu, a la Sala de
Juntes.
Dia 23, dijous a les 19:00 h. Reunió del Consell Tècnic, a la Sala de Juntes.
Dia 24, divendres a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model.
Dia 25, dissabte a les 17:30 h. 1ª convocatòria, 18:00 h. 2ª convocatòria.
Assemblea General de Socis.
Dia 30, dijous a les 19:00 h. Veredicte concurs “Temes Obligats”.
Dia 31, divendres a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model.
AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES FEBRER 2014
Dia 3, dilluns a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor
Josep Gabaldà, titulada “Mùixing” al Nou Espai.
Dia 4, dimarts a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Miquel Angel Pérez, titulada “Nudus” a la Sala Bruno Argemí.
Dia 8, dissabte a les 8:00 h. Excursió a Montroig i Calçotada.
Dia 18, dimarts a les 19:30 h. Presentació del llibre "Més enllà de la imatge
d’Art” de l’autor Antoni Picas.
Dia 19, dimecres a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica de
l’autor Antoni Bolea, titulada “El elogio de la sombra” al Nou Espai.
Dia 27, dijous a las 19:00 h. Veredicte “Temes Obligats”.
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