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NOTES D’INTERÈS
Grup Cinema a l’AFC
Barcelona, 10 de febrer de 2014
Benvolguts Socis:
El passat mes de desembre vam tenir el privilegi de presentar, a la sala d'Actes de l'Agrupació, alguna de les pel·lícules curtes en les quals hem intervingut
els companys Ferran Agüir, Francesc Villaubí i el que subscriu.
Des d'aquesta nota desitgem agrair els elogis rebuts dels assistents, pel treball presentat, i al mateix temps ressaltar l’ànim que ens va suposar per seguir
amb els esforços que es requereix al ser uns cineastes amateurs.
També i a pesar que el Nadal, i altres incidències, ha refredat una mica l'activitat, desitgem informar que estem treballant en dos nous projectes.
Un d'ells creiem que podrà estar llest per a finals del mes de març, en el seu
moment donarem informació pel canal habitual, per a la seva presentació i
aprofitarem per exhibir de nou els curts que ja van ser presentats en el mes de
desembre, perquè aquells socis que no els van poder veure i tinguin interès hi
puguin assistir.
L’altre s'ha retardat una mica per la dificultat que suposa filmar exteriors en
una comarca molt freda, com és la d'Osona, però en la major brevetat possible
donarem informació de quan creiem que pot estar disponible.
Doncs res més, que estem a la vostra disposició en el que puguem col·laborar, amb força regularitat estem localitzables els dimarts a l'Agrupació. No obstant això deixem el telèfon de Carlos de Pablo 629 384 132 per si algú desitja
contactar-nos prèviament.
Una salutació molt cordial,
Carlos de Pablo
Soci nº 8153/1910
Grup de Cinema
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Fotografia de portada:
Miquel Àngel Pérez

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
Moltes vegades aquest editorial serveix perquè el Consell Directiu
informi o expliqui als socis el que està fent o el que pensa fer
properament, per tal que la nostra Entitat consolidi la seva posició i
avanci adequadament.
Doncs no. Aquesta vegada no.
Ara tenim un problema. Ens manca un Vocal de Butlletí. L’actual
sòcia que s’ocupava d’aquesta feina ho ha hagut de deixar per
assumptes personals i la plaça està vacant.
En un comunicat que s’ha enviat recentment als socis per correu
electrònic ja es va demanar ajut per cobrir aquest càrrec i no s’ha
rebut cap resposta. Aquesta situació actual fa perillar la continuïtat de
la publicació del Butlletí.
Actualment l’edició del Butlletí la realitzen dues persones. Una
s’encarrega de recollir, agrupar i organitzar tot el material que fa
referència a les activitats realitzades durant el mes i altres. Per altra
banda, l’altra persona és l’expert que s’encarrega de totes les tasques
relatives a la maquetació i creació del butlletí, que exerceix a la
perfecció el soci Alejandro Pérez-Pérez.
Per tant, la persona que necessitem ara és la que ha de complir la
primera funció esmentada. No és una feina farragosa. Tot al contrari.
És agradable i creativa, ja que es treballa en un ambient de
participació i col·laboració.
És un clam, del que esperem una resposta ràpida i positiva, donada
la importància d'aquest mitjà, tan unit a la nostra Agrupació i
indispensable per a molts socis.
Consell Directiu
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PRESENTACIÓ DELS CURSOS 2014
El dia 5 de Febrer es presentaren a la Sala Bruno Argemí de la nostra
Agrupació els cursos de 1r Nivell de Photoshop, 2n Nivell o avançat de
Photoshop i Fotografia Bàsica, que s'impartiran a partir de dilluns 10
de Febrer. L’interès i aprofitament mostrat pels assistents als cursos
impartits el passat 2013 han fet que la seva repetició sigui tot un èxit
de participació.

Els companys Josep Gabaldà, Pere Romero i Manel Mataró amb uns
bons coneixements dels temes que cada un donen, es mostraran amb
il·lusió i ganes de fer unes classes participatives, aclaridores i amenes,
complementades amb sortides fotogràfiques i propostes concretes.
Donat l'interès i quantitat d'alumnes, les classes es faran a la sala
Bruno Argemí, que té un espai mes gran i una magnífica pantalla
panoràmica.
Aquests cursos són un al·licient més per motivar l’assistència del
soci a la nostra Agrupació.
Teresa Gironés
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LLUM ARTIFICIAL
SESSIONS D’ESTUDI
Model
María
Març 7
17:30 h.
Nu artístic

Models
Raquel i Vanesa
Març 21
17:30 h.
Nu artístic

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat
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PROPERES EXPOSICIONS
SALA BRUNO ARGEMÍ
4 de març de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica “Jazzlights”
de l’autor Gabriel Brau
Es podrà visitar fins el 30 de març

Gabriel Brau Gelabert, nascut a Cardedeu
(Barcelona) al desembre de 1957, s’inicia en el
món de la fotografia l'any 1976 i es dedica
professionalment a ella des del 1989. Durant
diversos anys ha desenvolupat la seva activitat
professional en el camp de la fotografia
publicitària, industrial i comercial. Actualment
combina aquest treball en estudi amb
reportatges o encàrrecs de caràcter
documental i amb la docència sobre diversos
aspectes de la fotografia.

SALA NOU ESPAI
Xabier Lete, fotògraf aficionat des de
molt jove, dotze-tretze anys, i
autodidacta (aquesta és la seva
primera exposició), va començar amb
una càmera sense marca, de plàstic,
que li va tocar en un
sorteig. Després va passar
a una Werlisa Color, que
encara conserva, més tard
a una Asahi-Pentax i
actualment a Canon. Ha
assistit a diversos cursos
de fotografia i laboratori
des del 1983,
principalment a
l'Agrupació Fotogràfica
de Tarragona i també a
cursos entre amics de
l'Agrupació Fotogràfica
de Catalunya.

Euskadi - Mundaka - Hondarribia
6 de març de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica “Euskadi - Mundaka Hondarribia” de l’autor Xabier Lete
Es podrà visitar fins el 22 de març
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INAUGURACIÓ

Josep Gabaldà
Múixing

Una de les vegades que més públic he vist a l'Agrupació
va ser el dia de la inauguració de l’exposició, titulada
Múixing, d’en Josep Gabaldà. El poder de convocatòria no
està en la quantitat d'amics, ni en si s'en fa una gran difusió;
sinó en oferir una cosa que a tots ens agrada: BONA
FOTOGRAFIA.
Tots entenem una mica del tema i som capaços de veure
i valorar una bona foto, jutjant la seva dificultat en la
captura, la composició, l’equilibri dels colors i la tècnica
del processat en Photoshop. Com bon mestre, en Josep ens
ha obsequiat amb una magnífica col·lecció d’imatges sobre
un món que no tots coneixem. L’home i els animals han
estat sempre lligats entre sí, però en el Múixing la relació és
primordial com podem veure en les imatges captades per en
Josep; una mostra d’aquesta relació la veiem en una imatge
on el gos fa un petó al seu cuidador... o és ell qui li fa un
petó al seu gos? L’entrega i l’ànsia de participar es mostra en
una foto on un dels cuidadors acaricia un dels gossos,
mentre els altres salten, desitjant que els deixin córrer.
La dificultat que té fotografiar la neu i mostrar els colors dels vestits d’esquí, fa que ens
preguntem, com s’ho ha fet per aconseguir treure la textura de la neu i que la resta de la imatge
mantingui tota la informació? Sé que aquesta exposició no és fruit de la casualitat, perquè ja fa
molt de temps que l’amic Josep hi treballa. També sé que no totes les fotos són del mateix any.
Això li dona un valor afegit, ja que demostra la passió que en Josep té per aquest esport, i els seus
coneixements sobre el tema. Voldria saber quantes fotos ha llençat a les escombraries fins arribar a
aquest punt d’excel·lència i aconseguir reunir una col·lecció d’imatges en les que podem veure
dinamisme, relacions, empatia i, sobre tot, una gran visió fotogràfica.
No puc resistir la temptació de parlar del autor, malgrat que a la majoria de nosaltres el que
ens importa són les obres. En Josep té unes altres qualitats que no puc deixar de costat. En primer
lloc diré que es una persona molt humil i discreta i amb una gran capacitat per aprendre. Fins al
punt que en un breu espai de temps ha passat de ser un del meus alumnes a ser un dels meus
professors. Bon company i disposat sempre a compartir els seus coneixements. De la seva vessant
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artística no puc dir res: mireu les seves fotos i decidiu. Espero continuar gaudint dels seus treballs
durant molt de temps ja que sempre s’aprèn alguna cosa de mestres com ell.
Moltes felicitats Josep.

Pere Romero
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Gener: Tolerància i convivència entre persones diverses

Josep Mª Bonjoch - 8,67 · Premi del mes

Rafel Planas - 8,67
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Francesca Portolés - 8,33 (no inclosa)

b/n

Sílvia Gausachs - 8

Salva Fontseré - 7,67

Andreu Clapés - 7,33

Anna Barnés - 7
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Gener: Tolerància i convivència entre persones diverses

Josep Mª Bonjoch - 8,67 · Premi del mes

Andreu Clapés - 8,33

Umberto Victoria - 7,67
68
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color

Toni Torres - 7,33

Salva Fontseré - 7,33

Jaume Llopart - 7,33

Maite Pujol - 7
Francesca Portolés - 7,33 (no inclosa)
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SALA BRUNO ARGEMÍ

Miquel Àngel Pérez

NUDUS
El passat dia 4 de febrer va tenir
lloc a la nostra Sala la inauguració de
l’exposició “NUDUS” composta de
42 fotografies d’en Miquel Àngel
Pérez.
L’autor es defineix com artista i
investigador autodidacta. Des de molt
jove s’interessà per explorar els
diferents processos químics i
tècniques alternatives de positivat,
sent actualment tot un referent
investigador de la química
fotogràfica. Sota el seu parer, la
fotografia que ell fa és la fotografia
per la qual ha anat desenvolupant el seus treballs. Amb 40 anys de treball i investigació i
més de 3500 fotografies, la majoria inèdites, totes elles úniques, ens presenta a
l’Agrupació un recull del seu treball.
L’obra de Miquel Àngel es desenvolupa fonamentalment a partir de tres grans fronts
temàtics: nus femenins, espais abandonats i estàtues vivents; sempre amb un profund
coneixement del llenguatge tècnic. Això li permet construir tot el seu univers creatiu, que
seguint un discurs tradicionalista de la fotografia, els seus treballs s’allunyen dels
formalismes; entre l’oníric i el poètic podríem situar moltes de les seves fotografies,
algunes d’elles (alguns nus femenins), es fusionen amb el medi natural on s’han fet les
fotografies, a les roques, boscos, etc.
Com a professional del medi porta, com ell diu, tota la vida; tasca que compagina
també amb la docència.
Preguntat com es feien les seves fotografies, va dir que era impossible explicar-ho amb
tan poc temps, ja que donada la complexitat d’aquestes fotografies, no es podia fer una
explicació entenedora. Va comentar que si alguna vegada volíem aprofundir en el tema
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es podria organitzar un taller de
tècniques fotogràfiques.
Penso que val la pena gaudir
d’aquestes fotografies, descobrim que una
altra fotografia es possible i existeix.
Animo a l’autor que properament ens
torni a fer gaudir amb una altra exposició
d’aquestes 3500 fotografies que té al seu
arxiu.
Per acabar, voldria comentar unes
paraules que va dir: “Quan jo mori, això
és el que quedarà: la meva fotografia”.
Antoni Civantos

71

EXPOSICIÓ

Centre d’Art Tecla Sala

Ferran Freixa - Fotografia 1973-2013

Sortir a veure exposicions de fotografies dels mestres sempre és un exercici saludable i molt més per gent
com nosaltres que estimem la fotografia i mai ens cansem d'aprendre. Amb aquest esperit vam anar el passat
7 de febrer al Centre d’Art Tecla Sala per veure la retrospectiva del fotògraf Ferran Freixa i no ens va decebre.
Vam ser molt ben rebuts per la guia, que ens va agrair l’assistència a l’exposició pel que li podíem aportar
com aficionats a la fotografia i també perquè, curiosament, en Ferran Freixa l’hi havia explicat que als seus
inicis va fer un curs a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que recorda com un estímul important. Però
indubtablement la satisfacció major va ser poder aprofundir en el coneixement d’aquest artista a través de
135 imatges que recullen una trajectòria de 40 anys: des del 1973 fins el 2013. Freixa pertany a un grup de
fotògrafs dels anys 70 que es van interessar més per una obra personal que no pas per la fotografia
documental. És un gran amant del format quadrat i un coneixedor excepcional del blanc i negre, aconseguint
matisos d'ombres, llums, volums i contrastos subtils propis d’aquesta tècnica però que ell plasma amb una
naturalitat tal que sembla que la mirada en blanc i negre pot estar a l’abast de qualsevol.
L’obra d'aquest artista és pura poesia basada en la simplicitat, el silenci, la llum, els matisos, l’harmonia,
la quietud, la simetria, el blanc i el negre. Fa fotografies d’arquitectura i d’interiors, sembla ser que influïts pel
treball com aparellador del seu pare, però aquestes arquitectures i interiors van més enllà que una simple
mostra de parets i finestres: ens mostren el pas del temps, l’aire que circula entre els objectes, la gent que
habita els espais però que no es veuen, només les intuïm, la textura de les robes de tal manera que gairebé
podem sentir l’escalfor de la planxa i la mà del cambrer quan col·loca les estovalles en el cas de la sèrie
taules de restaurants o la llengua del foc en les de l’incendi del Liceu. El treball de la llum és present com
element essencial de la seva obra. Tant quan
treballa a l’exterior i espera el moment ideal
en què el raig de sol ressalta les ombres i els
detalls de l’arquitectura que si no ens
passarien desapercebuts o si aquest efecte
l’aconsegueix amb il·luminació artificial com
és el cas de les magnífiques fotos de l’incendi
del Liceu en què la llum incideix en els
objectes abandonats i perduts enmig de la
pols provocada per l’incendi, donant-los-hi el
valor d’ens excepcionals.
Podríem parlar de la seva obra com
autèntica, sincera. Contemplar-la ens fa
experimentar sentiments de serenitat,
tranquil·litat, enyorament del temps perdut…
Com ell diu de sí mateix: és un arqueòleg del
present. Una exposició totalment
recomanable pels que encara no hi hagin
anat i per tornar-hi els que ja ho han fet.
Fotografies i Text
Carme García Portabales
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EXCURSIÓ

Mont-roig del Camp

Visita a la Terra Vermella
De bon matí vàrem desertar de la
nostra ciutat vers un poble encerclat per
la naturalesa per congelar fotogràficament
les imatges estèticament motivadores per
la nostra sensibilitat artística. Mont-roig és
el lloc rural on el genial artista plàstic Joan
Miró va experimentar sobre les línies, les
formes i els colors que la natura oferia als
seus ulls i a la seva sinceritat creativa. Els
colors lluminosos que emprà sempre foren
quatre: el roig, el blau, el verd i el groc;
per crear un personal univers plàstic,
d’esperit poètic. Durant el trajecte vàrem
gaudir de la bellesa intrínseca d’un
paisatge verdós que com un oceà d’algues
i de florits ametllers amb les poncelles de
les ametlles, ens suggerí unes semirosades
veles de vaixells navegant vers la propera
primavera.
A l’arribar a Mont-roig, l’amable consoci Francesc Bedmar i la seva muller ens van orientar dins d’un
bosc impregnat d’unes subtils olors de les aromes del romaní i la farigola, gràcies a ells, visitàrem i
fotografiàrem amb el nostre tercer ull un document arquitectònic, com és una “barraca de pedra seca”
patrimoni de la pagesia del passat. Continuant la nostra cacera d’imatges, el nostre vehicle col·lectiu ens va
portar fins a la part baixa del monticle on al cim està establerta l’ermita de la Mare de Déu de la Roca
acompanyada per un petit edifici d’atrevida construcció, com si fos un objecte espacial quasi levitant al límit
del precipici com a pàrking terrenal. Seguint la norma establerta, al pla del monticle vàrem posar com un
conjunt de models addictes a la fotografia de família amb cares de simpatia. Tornant a Mont-roig, els ulls
fotogràfics a la recerca d’inèdites imatges, uns vàrem preferir visitar el Centre Miró i d’altres van optar per la
dèria de polsar l’obturador, però ja, començant a sentir el neguit de saborejar bucalment la imatge del calçot.
Però cercant la vista a través de les finestres del vehicle, una fumarada a l’horitzó, que ens anunciés
visualment el sacrifici al foc dels calçots, pels endimoniats escorxadors, botxins del saborós vegetal.
A l’arribar al matriarcal restaurant Mas d’en Romeu la regenta, Sra. Maria, ens va acollir dolçament i
vàrem poder observar que tant ella com l’equip de cambreres eren un xic grassonetes: símbol de que en
aquella masia es menjava bé. Hom va poder apreciar com tant
els companys i companyes sovint tenien el cap aixecat, com si
contemplessin la rústica estètica de les bigues del sostre, però
amb la boca oberta per mastegar la suculenta vianda masculina
aparellada amb la femenina salsa: un feliç maridatge
gastronòmic deliciós, que feia cantar als àngels celestials.
Després del màgic àpat, vàrem tornar a viatjar amb rítmiques
rodes vers la nostra ciutat, reflexionant pel camí que potser l’art
culinari té unes virtuts que en certs moments tenen el mateix
valor emotiu que l’estètica fotogràfica.
Antoni Picas, Investigador d’Art
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APUNTS
HEM DE FER HISTÒRIA
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya té una llarga història. Fundada l’any 1923, acabem de
celebrar el norantè aniversari i val a dir que ha estat un dels centres clau en el desenvolupament de la fotografia a Catalunya. Tanmateix, malauradament no ha estat objecte d’estudi per
part dels investigadors, quedant la seva llarga trajectòria moltes vegades menystinguda o oblidada.
Voldria comunicar-vos que tinc la intenció de realitzar una tesi doctoral sobre la nostra entitat, amb l’objectiu de documentar la seva història i els principals fotògrafs que han format part
d’ella. Després de finalitzar amb èxit el Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art de la
Universitat de Barcelona, crec que és el moment d’emprendre aquesta tasca, que de ben segur
serà feixuga però també enriquidora, permetent recórrer els moments més importants de la fotografia al nostre país.
La recollida d’informació es va iniciar ja durant els anys 2009 i 2010 amb diferents entrevistes a aquells socis que tenien una llarga trajectòria dins l’Agrupació: els Srs. Josep Closa, Joan
Colom, Josep Mª Roig, Frederic Ferrando, Jaume Jorba, Antonio Ruiz, Ramon Espadaler, Antoni
Picas, Antoni Planas, Miquel Galmes i les Sres. Carme Garcia de Ferrando i Rosa Campañà em
van transmetre els seus records. A tots ells els agraeixo la seva atenció i la gran quantitat d’informació aportada. La recollida de dades és però una feina llarga, que anirà continuant amb
noves entrevistes i la consulta de documents guardats a la seu de l’Agrupació o als principals
arxius i biblioteques del país. És necessari en aquest camí intentar arribar a totes les possibles
fonts d’informació, cosa que moltes vegades és difícil degut als anys que han transcorregut des
de la seva fundació.
Avui voldria adreçar-me a tots els socis de la nostra entitat per si em poguéssiu ajudar també
en la meva recerca. Per a alguns de nosaltres l’Agrupació està estretament vinculada a la nostra
història familiar, ja que hem participat de la seva vida des de generacions. Jo, per exemple, sóc
néta de Claudi Carbonell Flo, reconegut fotògraf de l’època pictorialista. També pot ser que alguns coneguin a descendents dels membres fundadors o dels socis més destacats. A tots aquells
que puguin tenir algun document o dada rellevant sobre la història de l’Agrupació els demano
que es posin en contacte amb mi a l’adreça vib612@gmail.com. Agrairé qualsevol ajuda que
em pugueu donar en la recollida de dades sobre la nostra estimada entitat.
Victòria Bonet Carbonell
Agraiments: El Sr. Josep Closa em va transmetre les seves vivències i la seva visió de la fotografia. El Sr. Josep Mª Planas va ser entrevistat el 30/03/2010. Ell ha estat testimoni de més de seixanta
anys de vida de l’ Agrupació. El Sr. Antoni Picas em va transmetre la seva àmplia relació amb l’art
el 16/01/10. El Sr. Antonio Ruiz m’ensenyà els seus carnets i em parlà de la seva llarga experiència
com a jurat el 31/03/2010. La Sra. Carme Garcia de Ferrando va ser una fotògrafa pionera, com
vaig poder veure als seus àlbums el 6/06/2009. El Sr. Frederic Ferrando em va parlar dels inicis del
cinema amateur el 01/03/2010. El Sr. Ramon Espadaler em va rebre el 1/03/2010 per donar-me la
seva visió de més de seixanta anys de la vida de l’AFC. El Sr. Josep M. Roig em va transmetre les
seves vivències a l’Agrupació, també com a antic membre de la junta, el 12/05/2010. Totes les
fotografies van ser realitzades per la Sra. Francesca Portolés. També vaig poder comptar amb la
col·laboració del gran fotògraf Sr. Joan Colom, entrevistat el 3/10/2009, del Sr. Jaume Jorba el 05/
06/2010, del Sr. Miquel Galmes el 02/02/2010 i de la Sra. Rosa Campañà, filla de l’important pictorialista Antoni Campañà, el 12/06/2012. Encara que malauradament en aquests casos no hi ha
constància gràfica de la trobada, les seves paraules son de gran importància per a la confecció del
treball.
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Antoni Picas

Frederic Ferrando

Josep Mª Planas

Antonio Ruiz

Carme García de Ferrando

Josep Mª Roig

Josep Closa

Ramon Espadaler
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“In memoriam”

CARLES PEIDRÓ CARBONELL

Recuerdos suficientemente buenos
A mi llegada a Cataluña me previenen con uno de los tópicos
ancestrales. Me cuentan que el catalán, en general, es muy suyo y
que no es fácil que te abran las puertas de su casa. Recuerdo que
en la primera casa catalana que entré, al poco tiempo de estar por
este país, fue la de Carles y Dolors. El motivo no fue otro que
empezar a compartir una misma afición que se termina convirtiendo en pasión, la Fotografía.
Carles heredó algo más que la simple afición ya que su padre
le legó su vetusta máquina. Un pequeño objeto con un valor sentimental añadido. Una de esas pequeñas cosas que adquieren una
segunda vida en otras manos. Y en esas nuevas manos, que antes
fueron las de su progenitor, inicia un largo camino que no abandonará jamás.
No sólo me abrió las puertas de su casa sino que me abrió las
puertas de su lugar mágico. Era un pequeño estudio, sin ventanas
y forrado de estanterías de libros hasta el techo, reconvertido en
"sala de partos". Así se le podía llamar ya que muchos días nacían
nuevos seres, las nuevas fotografías. Éstas adquirían vida una vez
colgadas, secas y limpias. Mis recuerdos son de esa obligatoria y
necesaria bombilla roja encima de la puerta, idéntica a la del
estudio de nuestra AFC. Era su pequeño gran refugio, su pequeño
gran islote dentro de su morada, su preferido.
Le llevé un carrete en blanco y negro de 12 y me convertí en su alumno aventajado y Carles me regaló su
primera masterclass. Me descubrió cómo las diferentes tomas de la escultura de Apel·les Fenosa (“Tempestad
perseguida por el Buen Tiempo”, 1957) de la Av. Gaudí que había decidido llevar al “paritorio” podían ser
como gemelas que parecen la misma, pero que podemos apreciar muy diferentes. Recuerdo la que nació
primera era más oscura y la segunda más clara. Él me ejemplificó a la perfección una sobreexpuesta y otra
subexpuesta. ¡Era pura magia! Era verdaderamente increíble, pero verdaderamente cierto. Sentía envidia sana, por disponer de esa magia dentro de su propia casa. En ese momento entendí el verdadero arte de la fotografía y que los verdaderos fotógrafos no son aquellos que sólo pulsan un botoncito de un aparatejo.
A partir de ese día de parir imágenes, codo con codo y en ocasiones con fórceps, que hábilmente él utilizaba, iniciamos nuestra relación-afición que nos condujo a diversos caminos por Moià, Vic, Morella, Poblet,
Valltorta y... como dicen que todos los caminos llevan a una ciudad, llegamos a la ciudad eterna para despedir un año que moría y dar la bienvenida a otro que nacía. En todos esos caminos y algunos más, con nuestras inseparables cámaras, queríamos ser “adamsistas” porque no perseguíamos tirar fotos sino hacerlas, cada
uno con su respectivo ojo. El de Carles era más biológico, el mío más artístico. Los dos veíamos lo mismo y
diferente al mismo tiempo. Los dos sabíamos que lo más importante no era la máquina, sino lo que se ponía
por detrás, nuestro ojo.
Cuando hace un año aparecieron las primeras piedras en su camino y éste comenzó a resultarle muy
duro, él determinó hacerlo luchando y apartando esas pesadas piedras de la mano derecha de su primera
pasión, su compañera y su cómplice de más de tres décadas, la Dolors, y de la mano izquierda de su otra
pasión heredada, que por falta de tiempo se había ido alejando y ahora quería acercarla una vez más. Conociendo de la existencia, casi centenaria, de la AFC cercana a su estimado Ateneu, no dudó en hacerse socio e
inscribirse en un curso de Iniciación a la Fotografía, para tener fuerzas para hacer desaparecer esa piedras de
su camino. Infinito respeto para esas personas como Carles para las que lo más importante en esta vida es
seguir aprendiendo hasta el último segundo. Utilizando a su cómplice para que le iluminase correctamente
salieron esas últimas fotos “obligadas”, como las de bodegones; incluso saliendo al encuentro de turistas
deambulando por su ciudad.
Para concluir este pequeño homenaje al amigo que deja huella con todos y cada uno de sus recuerdos
que nunca morirán, me permito la licencia de cambiar mi cita preferida del referente R.C. y decir claro y alto
que si tus “recuerdos” no son lo suficientemente buenos es porque no estás lo suficientemente cerca.
Benito Melero
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TALLER

GABRIEL BRAU

FOTOGRAFIA DIGITAL EN B&N
El proper dia 8 de març de
10:00 a 14:00 h. i de 16:00 a
20:00 h. el fotògraf Gabriel Brau
impartirà, a les nostres instal·lacions, un taller Master-Class de
Fotografia Digital en B&N.
Detalls del Taller
· DURADA: 8 hores.
· PRESENTACIÓ: Masterclass de
fotografia digital en blanc i negre, on es desenvoluparan aspectes teòrics, tècnics i pràctics, sobre processat i tractament d'imatges digitals en
blanc i negre.
· OBJECTIUS: Conèixer i aprendre
la nova tecnologia de la fotografia digital en
blanc i negre. Dotar al fotògraf actual de les eines tècniques i tecnològiques necessàries, per
desenvolupar-se adequadament en el camp de la
fotografia digital en b & n.
· PROGRAMA: 10'00-14'00 h: Processament del
fitxer d'imatge digital en blanc i negre. Introducció a la conversió monocromàtica. 16'00 a
20'00 h: Mètodes de conversió a blanc i negre.
El nou tractament d'imatges digitals en blanc i
negre.
· CONTINGUT: Fonaments cromàtics i colorimètrics. L'arxiu d'imatge digital. Primera anella
de la cadena. Estudi del rang dinàmic. El processat l'arxiu digital. Què és un Raw? Camera Raw
8 i Lightroom d'Adobe. Tècniques de processat
bàsic. Tècniques de processat creatiu. Tècniques
de processat múltiple. Introducció a la conversió
cromàtica. Mètodes de conversió en Camera
Raw. Mètodes de conversió en Photoshop.
Mètodes de conversió per variació cromàtica.
Densitat i contrast. El volum de la imatge. Tractament global de la imatge en blanc i negre.
Tractament selectiu de la imatge en blanc i negre. Pintar amb llum, obrint pas a la creativitat.
Processos de virat i acolorit digital.
Preu socis: 20 €. No socis: oferta excepcional per associar-se a la AFC fins el 30 de Juny (gaudint
de tots els drets), més l'assistència al taller de Gabriel Brau, per només 50 €.
Inscripcions: formacio@afc.cat
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NOTES

Febrer
NOUS SOCIS

Miquel Cabré Mallafré
Jaume Costa Segarra
Elena Rico Gómez

Francesc Albert Soler Anglés
Damià Tous Vazquez
José Mª Urquiza Martínez

Victoriano Fernández Guerra
Xavier Arocas Torta
Antoni Serna Garcia

NECROLÒGICA
Lamentem comunicar el traspàs del nostre consoci i amic Carles Peidró
Carbonell, que va tenir lloc el passat dia 31 de gener del 2014. Rebin els
seus familiars i amics el nostre més sincer condol.
RESULTATS DELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
IV Concurs de Fotografia Premi Miegimolle, organitzat per Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. Primer Premi: Domènec López Alió.
XIII Concurs Nacional de Fotografia “El món geganter”, organitzat per Colles Geganteres de Catalunya. Tercer Premi: Domènec López Alió.
è
29 Concurs Fotogràfic organitzat per l’Ajuntament de Palau de Plegamans.
Primer Premi Color: Domènec López Alió.
th
9 Holland International Image Circuit 2014, organitzat per Internacional
Single Image Country Circuit. Miquel Peiró: 13 Acceptacions.
International of Art Photography Soul 2014-Macedonia, organitzat per Photo Club Vidi from Kumanovo. Miquel Peiró: 4 Acceptacions.
Salon International Port Talbot, organitzat per Port Talbot Camera Club
d’Anglaterra. Miquel Peiró: 6 Acceptacions
Greek Photographic Circuit 2014, organitzat per Metzakis Manolis (Emmanouil) de Grècia. Miquel Peiró: 26 Acceptacions.
nd
2 Danubius International Photo Art Salon “Best of CF” organitzat per Voltin Club of A.N.M.R.F. Louis Pasteur Braila de Romania. Miquel Peiró: 4
Acceptacions i una medalla d’argent.
LA PROPERA DE FRANC

Elisenda Domingo
Millor Fotografia
excursió Mont-roig del Camp
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ACTIVITATS

2014

ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE MARÇ
Dia 1, dissabte, a les 9,30 h. Sortida-visita a Els Encants. Punt de trobada a
la sortida metro Glòries.
Dia 4, dimarts, a les 19,30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor Gabriel Brau a la Sala Bruno Argemí de l’AFC.
Dia 6, dijous, a les 19 h. Taller de creació d’audiovisuals per Carles Moreso.
Dia 6, dijous, a les 19,30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica “Euskadi Mundaka - Hondarribia” de l’autor Xabier Lete, al Nou Espai.
Dia 7, divendres, a les 18 hores. Sessió d’estudi amb model Maria.
Dia 8, dissabte, de 10:00 a 14:00 h. i de 16:00 a 20:00 h. Taller Masterclass
de fotografia digital en B&N, impartit pel fotògraf Gabriel Brau.
Dia13, dijous, a les 19 h. Taller de creació d’audiovisuals per Carles Moreso.
Dia 21, divendres. A les 18 hores. Sessió d’estudi amb les models Raquel i
Vanesa.”
Dia 22, dissabte, de 10,30 a 13,30 h. Taller d’il·luminació a l’estudi, impartit
per Umberto Victoria.
Dia 25, dimarts, reunió de les dones fotògrafes.
Dia 25, dimarts, 19:30. Inauguració Sala Nou Espai exposició Xavier Salvans.
Dia 27, dijous, a les 19 h. Veredicte Temes Obligats “La solitud de la gent
gran”.
Dia 29, dissabte de 10 a 14 h. Taller fotogràfic “Criteris d’aplicació de màscares d’enfocament”, per Carles Mitjà.
AVANÇAMENT D’ACTIVITATS DEL MES D’ABRIL
Dia 3, dijous, Sala Bruno Argemí. Inauguració exposició col·lectiva alumnes
Institut d’Estudis Fotogràfics.
Dia 24, dijous, veredicte Temes Obligats “L’efecte del vent”.
Dia 29, dimarts, Reunió grup de dones fotògrafes.
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