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NOTES D’INTERÈS
Excursió a Montserrat
Dissabte, 10 de Maig de 2014, a les 7:45 h; sortida a les 8 h.
Lloc de trobada: carrer Bergara xamfrà Balmes.
Preu: 37 euros, inclou l’autocar i el dinar.
ITINERARI
8:00 h - Per l’autovia A7 direcció a Monistrol de Montserrat, i després en direcció al
Monestir.
9:15 - Es preveu l’arribada al Monestir, on pararem per esmorzar.
10:00 - Temps lliure per visitar el que vulgueu. Recomanem:
Visitar el Museu per veure les principals col·leccions de pintura moderna amb
obres d’artistes catalans com Rusiñol, Casas, Nonell, Mir, Picasso i Dalí i una
representació d’impressionisme francès, amb Renoir, Monet, Sisley i Degàs. I
d’arqueologia també veureu una mostra d’objectes de les cultures de Mesopotàmia, Egipte, Xipre, i Terra Santa. Preu d’entrada al Museu de pintura moderna i arqueologia: 10 €.
Funiculars de Sant Joan i la Santa Cova. El funicular de Sant Joan, es una magnífica
forma d’apropar-se al parc natural mentre es contempla una de les millors vistes
de la muntanya, i el funicular de la Santa Cova uneix el monestir amb aquest
punt, on també es pot admirar el Rosari Monumental, amb obres d’artistes modernistes com Gaudí, Puig i Cadafalch i Llimona, entre altres. Preus: Funicular
Sant Joan, bitllet d’anada i tornada 8,10 €, bitllet col·lectiu 7,20 € (mínim 25
persones); Funicular Santa Cova, anada i tornada 3,15 €, bitllet col·lectiu 2,80 €
(mínim 25 persones); Funicular Sant Joan+Sta.Cova anada i tornada 9,00 €.
14:00 - Agafarem l’autocar per anar a Monistrol de Montserrat per dinar al Restaurant
Guilleumes (Tf. 938 284 065, Sr. Joan López).
17:00 - Sortida del restaurant per fer, com sempre, la fotografia de grup i donar una
volta pel Poble de Monistrol fins les 18 hores, on agafarem l’autocar per anar cap a
casa.
18:30 - Parada tècnica, 10 minuts a l’autovia.
19:30 - Arribada a Barcelona i fi del viatge.
Com de costum, el divendres dia 30 de Maig, 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 de mida 20x30 sense muntar abans del 25/05/2014, i que guanyi el millor.
MENU (servit amb safates per compartir)
1er Plat: escalivada, amanida de l’horta, patates al caliu, pa torrat, all i oli.
2n Plat: botifarra, pollastre i xai, mongetes amb all i oli negat, patates fregides.
Per als que mengen peix: Bacallà amb samfaina.
Postra: Crema catalana
Vi de la casa o Sangria de vi, aigua, cafè i copa de cava.
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Fotografia de portada:
Gabriel Brau

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
Ja som al mes d’abril, inici de la primavera, i fa dos mesos que el nou Consell
Directiu ha començat a treballar de valent.
Creiem que a la nostra entitat hi ha un gran potencial i una gran història, que cal
aprofitar, engrescar i fer reviure.
De moment, hem iniciat un toc de renovació, que s’aprecia en petites coses, tal
com l’ordre, la neteja i la remodelació dels diferents espais. Estem treballant, entre
altres coses, en l’inventari de les peces donades pels socis al llarg dels anys i
endreçant diferent material fotogràfic que estava arraconat. Hem buscat vàries
alternatives per facilitar la lectura i/o la impressió del nostre butlletí, ja que el que
pretenem és que tothom hi tingui accés.
Per al segon trimestre estem preparant diferents tallers i cursos, un d’ells de
fotografia analògica que en breu donarem a conèixer d’una manera més detallada.
Per altra banda, us informem que, per motius personals, el soci Josep Vicente ha
deixat el seu càrrec de Vocal de Cultura. Com sabeu, des d’aquesta vocalia
s’organitzen cursos, conferències, sortides fotogràfiques i altres activitats que
contribueixen a pujar el nivell de coneixement i cultura fotogràfica de tots
nosaltres. No cal, doncs, remarcar la importància d’aquesta vocalia, que
constitueix una peça clau per la nostra Agrupació.
Tot i que de moment la vocalia vacant serà assumida per la Presidenta,
necessitem una persona interessada en participar en l’organització de les activitats.
Si vols participar posa’t en contacte en qualsevol membre del Consell Directiu.
Estem a les portes de la Setmana Santa i la celebració de la Pasqua i molts de
vosaltres segurament aprofitareu per sortir, viatjar, restar amb la família, descansar o
dedicar-vos a activitats de lleure. Us desitgem que ho passeu el millor possible, que
feu moltes fotos per comentar-les i compartir-les després, i que tots plegats tornem
amb noves idees i molta energia per iniciar el segon trimestre, com diríem en
llenguatge estudiantil.
Consell Directiu
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Més enllà de la imatge d’art

ANTONI PICAS

El passat dia 18 de febrer vàrem tenir, una
vegada més, la satisfacció d’acollir la presentació
d’un nou llibre del nostre reconegut investigador
d’art, l’estimat consoci Antoni Picas.
Amb la sala plena d’assistents, la nostra
presidenta, Francesca Portolés, va fer una
introducció d’aquest i d’altres llibres que l’amic
Picas ha anat presentant a la nostra Agrupació.
També l’editor, Sr. Ignasi Guiu, va explicar-nos
que coneix l’autor des de l’any 1994, que aquest
darrer llibre es llegeix molt planerament i que és
ple d’articles d’art dels anys 1980 fins l’actualitat.
L’amic Picas donà les gràcies a tothom i va
començar una divertidíssima xerravisió (conferencia amb mostra d’objectes i dibuixos, inventada
per ell mateix). Va iniciar aquest event parlant-nos i mostrant-nos mans. Des de la prehistòria, la
mà ha estat representada en moltes coves del món. Ens en mostrà una trobada a Esplugues de
Llobregat; per aquest motiu l’escut d’aquesta població té una mà. Altres mans famoses com les
que va plasmar Picasso al seu “Guernica” o les que va retratar Manray... Va parlar i mostrar uns
bigotis d’en Dalí, pintures d’en Miró recalcant el seu amor per la terra rogenca de Mont-roig del
Camp, Menines d’en Picasso, gravats d’en Durero... Un tema força interessant va ser el de la
censura que durant molts segles l’Església va exercir sobre l’art. No es podien representar cossos
nus, únicament s’acceptaven si el tema era mitològic o d’algun passatge de l’Antic Testament. Va
explicar com la majoria dels artistes trobaven la manera de saltar-se aquestes normes. Va
descobrir-nos un enigma del quadre de Picasso “les senyoretes d’Avinyon” que va pintar a
Barcelona en un bordell del carrer d’Avinyò. Unes fruites amb significat esotèric que ningú havia
tingut el detall de parar-hi atenció. Ens va dir que la “Maja Desnuda” d’en Goya i la “Venus del
espejo” d’en Velázquez no eren cossos simètrics perquè els autors els devien fer amb les models
vestides... Ens explicà mostrant-nos “La lección de anatomia” que en l’època del pintor Rembrand
es cobrava al públic per assistir a algunes autòpsies, es va posar de moda per tota Europa i aquí a
Barcelona alguns hi anaven per si podien veure com l’ànima abandonava el cos, d’altres eren
estudiants de medicina o artistes plàstics.
Sobre coses que censurar, ell ho fa amb el monument a Antonio López que era un personatge
que es guanyava la vida comprant i venent esclaus. Just en el mateix lloc on és la estàtua es feien
les subhastes d’aquests esclaus,
en ple centre de Barcelona.
Va acabar la conferència amb
una frase de Ramón y Cajal que
diu: ”La vida passa però la
fotografia queda”.
Moltes gràcies “mestre” Picas
per aquestes bones estones que
ens fas passar. Esperem amb
moltes ganes la teva propera
“xerravisió”.
Elisenda Domingo
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LLUM ARTIFICIAL
SESSIONS D’ESTUDI

Models
Orson i Carla
Abril 4
17:30 h.
Nu artístic, parella

Model
Núria
Abril 15
17:30 h.
Nu artístic

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat
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Abril

PROPERES EXPOSICIONS

SALA BRUNO ARGEMÍ

PROP

3 d’abril de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC “Exposició fotogràfica de l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya”
Es podrà visitar fins el 30 d’abril

Dani Pujalte, Sarai Rua i Lea Tyrallová ens
presenten PROP (Potser Resulta Obertament Privat.
Potser Resulta Obertament Públic), que recull tres
treballs on els motius els trobem ben a prop. La
família i l’afectivitat, en el cas de Sarai Rua, el
paisatge llunyà però introspectiu de Dani Pujalte i
l’intimisme del món poètic de Lea Tyrallová. Són
temàtiques personals però a l’hora a través de la
seva difusió, les reconeixem com a universals.

SALA NOU ESPAI

Boires de tardor

15 d’abril de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica “Boires de tardor”
de l’autor Dani García
Es podrà visitar fins el 3 de maig

Dani García és soci de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya des de l’any
2001 i ha estat membre de la Junta
Directiva ocupant diverses
responsabilitats bastants anys, fins i tot
com a President. El seu pare era una
gran aficionat i la càmera sempre li feia
companyia anés on anés. En Dani ha treballat analògicament i coneix bé el
laboratori però fa temps que ha passat a utilitzar les tècniques digitals. Ha exposat
altres vegades a la nostra Entitat i a diverses sales de Catalunya. En aquesta ocasió
ens presentarà una sèrie de fotografies, la majoria realitzades a la Vall de Bianya, en
temps de boira, tema que també el satisfà força i que l’obliga a matinar per poder
veure i captar les boires quan s’alcen.
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Umberto Victoria

AUDIOVISUAL
CAMPANARS

El passat dia 14 de gener es va projectar a la nostra pantalla
gegant l’audiovisual “Campanars” coordinat i muntat pel nostre
consoci i amic Umberto Victoria. Tant la música com la
realització eren d’una excel·lent qualitat i, amb la sala plena de
públic, en acabar la projecció es van sentir un munt
d’aplaudiments.
Els autors i autores que van aportar imatges són els següents:
Agustí Codinach, Albert Puche, Andreu Clapés, Andreu
Roselló(+), Anna Barnés, Antoni Torres, Eduard Couchez, Ei Point,
Elisenda Domingo, Ferran Agüir, Francesc Bedmar, José Fco.
Avila, Jaume Jorba, Josep Mª Bonjoch, Maite Pujol, Manel Simón,
Pere Romero, Sílvia Gausachs, Umberto Victoria i Xabier Lete.
Vint participants són molts per fer un comentari de cada un. El
que faré serà un petit resum del que vàrem veure alhora que
publiquem una imatge de cada participant.
De campanars i campanes n’hi va haver de tota mena d’estils:
romànic, gòtic, barroc, alguns de ben moderns, etc. Uns rematats amb agulla d’altres amb girell,
alguns amb àngels, sants i santes, etc. Molts captats de nit, algun autor va presentar un monogràfic
de Poblet, un altre va presentar-los tots en blanc i negre. Alguns eren de Barcelona: vàrem
reconèixer la Catedral, El Pi, Sant Just i Pastor, Santa Maria del Mar, etc. De ciutats d’Espanya:
Santiago de Compostela, Burgos, León, Sevilla, Córdoba, València, etc. Molts de ciutats d’Europa
com ara Londres, Paris, Roma, Venècia, Edimburg, Lisboa, Berlín, Amsterdam, Bruges, Oslo, etc. i
fins i tot en vàrem reconèixer alguns de Cuba, Mèxic, Equador, Argentina, Colòmbia, etc. També
minarets d’Istanbul i altres ciutats turques, d’Egipte i dels Emirats....
Acabar felicitant a tots i a totes i animar als que encara no han tingut l’oportunitat de presentarse en aquests audiovisuals a que ho facin en propers muntatges que anirem anunciant al llarg de
l’any.
Elisenda Domingo
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Febrer: Senyals de Pluja

Juan Manuel Benavente - 9,67 · Premi del mes

Josep Soler - 8,33

Josep Mª Bonjoch - 9
90

b/n

Pep Blanes - 7,33

Francesca Portolés - 7,67

Joan Pardina - 7,33

Josep Gabaldà - 7,33

Andreu Clapés - 7
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Febrer: Senyals de Pluja

Josep Mª Bonjoch - 9

Lluís Ulles - 9 · Premi del mes

Andreu Clapés - 8,67

Toni Torres - 7,67
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color

Jaume Llopart - 7,67

Pep Blanes - 7

Montserrat Badies - 7

Joan Pardina - 7
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TALLER - MASTERCLASS

Gabriel Brau

Fotografia Digital en Blanc i Negre
El passat 8 de març vàrem celebrar el citat
taller als locals de l’Agrupació impartit pel
company Gabriel Brau. Al taller hi vam assistir
unes 35 persones.
En principi, el que jo pensava que seria un
taller de fotografia en blanc i negre es va
convertir en una classe magistral de fotografia
en general, començant per explicar les
diferències entre la fotografia analògica
(química) i la digital (electrònica o binària). Es
va explicar el funcionament del sensor digital i
alguns conceptes tècnics relacionats.
A continuació vam parlar de la captura
f o t o g r à fi c a , i n s i s t i n t e n l a n e c e s s i t a t
d’enquadrar i exposar bé les imatges des del
primer moment, pel tal d’obtenir una bona
fotografia. En Gabriel treballa de manera
diferent les escenes d’alt contrast i les de baix
contrast, a fi d’obtenir el màxim d’informació
digital i optimitzar el rang dinàmic de la
captura.
En les primeres, intenta que l’histograma
quedi centrat i no talli l’eix per cap costat si és
possible. Durant el revelat baixa el contrast
(afecta els extrems) fixa el punt blanc i el negre
i incrementa el paràmetre claredat. Per treballar aquest tipus d’imatges vàrem veure en un moment
més avançat del curs diverses tècniques per millorar-les (doble revelat raw amb objectes
intel·ligents o tractament per zones amb màscares).
Les escenes de baix contrast intenta exposar-les de manera que l’histograma quedi el màxim
possible a la dreta sense arribar a tallar l’eix. Aquest sistema ofereix la màxima informació i
permet recuperar la densitat de la imatge (amb les seves paraules) abaixant l’exposició.
Ens va explicar que ell ja pensa la foto en blanc i negre des del moment de la captura i això
influeix en la tècnica i els paràmetres que programa a la càmera. Per obtenir una bona foto en
blanc i negre es important tenir un bon original en color, ja que les diferents gradacions de color
ens donaran més tonalitats de gris, donant lloc a un blanc i negre més ric.
La conversió a blanc i negre es pot fer de diverses maneres, però ell recomana fer-ho des de
Photoshop amb el comandament “Blanc i Negre”, provant d’aplicar diferents filtres de color fins a
trobar el que li agrada més i després fer petits ajustaments. Un cop convertida la imatge ell la
tracta per zones utilitzant diverses capes i màscares. Per mi, profà, no és tant evident la decisió de
quines zones requereixen quin tractament.
Va ser molt interessant el mètode de fer màscares de forma relativament senzilla mitjançant les
capes de color i l’ajust “Umbral”. Crec que aquest mètode pot ser molt útil.
En general puc dir que per mi, personalment, va ser un dia molt profitós i sens dubte un del
millors tallers als que he assistit.

Antoni Torres
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EXPOSICIÓ

SALA “Nou Espai”

Antonio Bolea

El elogio de la sombra
Només cal llegir el títol de l’exposició d’Antonio Bolea per veure que la
seva imaginació ens farà cavil·lar més del compte; perquè vol elogiar
l’ombra?, quan en fotografia quasi sempre
ens capfica la llum. Només entrar a la sala
em fixo en una de les fotografies en la que,
des de la distància, només veia un fil de
llum, la resta negre, sense grisos, fet que
va provocar la meva curiositat. Per satisferla vaig anar a llegir-la, apropant-m’hi més,
i a mida que ho feia anava descobrint
detalls del que podríem definir com
fotografia de clau molt, molt baixa, quasi
blanc i negre. De cop va venir-me a la
memòria un taller que va fer l’Andreu Clapés on explicava que la fotografia
també es l’art de fer parlar els negres; això es el que ens mostra l’Antonio.
Com tinc per costum quan vaig a veure una exposició, el primer que faig és
intentar esbrinar la temàtica, és a dir què ens vol dir l’autor i com vol
explicar-ho. En aquest cas vaig intuir que el que ens volia explicar no era un
tema concret, era un sistema d’il·luminació o millor dit de la poca
il·luminació, l’aprofitament de les ombres com tema de l’exposició.
Un cop vaig haver canviat el "chip", vaig mirar totes les fotografies
adonant-me que l’Antonio havia muntat l’exposició de tal manera que
començava amb fotografies que només tenien un fil de llum i la resta quasi
negre, anant augmentant, de manera gradual, la franja il·luminada, fins tenir
una excel·lent gama de grisos, i per acabar de satisfer-nos, va emmarcar les
darreres fotografies amb unes bones textures que feien acabar de gaudir dels sensuals nus exposats.
Com heu llegit, he parlat del tema, però no de la il·luminació, que segur que va capficar a l’autor més
d’una nit, ja que per aconseguir la major part de les fotografies devia haver de fer un treball de recerca molt
important, per aconseguir que es veiés el perfil de la model sobre el fons negre del plató, cosa gens fàcil.
Quant a la composició, al meu parer s’ha vist molt forçada pel que realment volia que veiéssim, ombres
impactants. Això no vol dir que no fos molt acurada. Personalment penso que millorarien les fotografies
impreses amb un paper menys brillant, i potser amb una gama tonal més àmplia, que no ens obligués a
apropar-nos a elles per veure la feinada de postproducció que segur que hi havia al darrera de cada
fotografia. Reconeixo que aquesta és una exposició que ha deixat una petjada especial a l’Agrupació, ha
agradat a uns, a altres els ha deixat indiferents, però per mi, i espero que per a molts, ha estat una glopada
d’aire fresc, una manera de veure la fotografia que no és habitual a casa nostra (l’AFC), on és d’agrair que
fotògrafs com l’Antoni, siguin capaços de fer-nos veure que podem seguir veient coses, que sense ser noves al
100%, sí que ens ajuden a tots els socis, especialment als més nous, a conèixer altres tècniques fotogràfiques
en què l’ús i abús del Photoshop, moltes vegades fa que les fotografies semblin mes un treball d’il·lustració
que d’aficionats al nostre art.
Manel Mataró
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EXPOSICIÓ

SALA “Nou Espai”

Pobles costaners del País Basc
El nostre amic i soci F. Xabier Lete, nascut a
Errentería, ens presenta l’exposició fotogràfica titulada "Pobles Costaners del País Basc" aportant 39
fotografies de diversos pobles i ciutats del seu país.
La costa Basca consta aproximadament de 190
Km, impossible de poder reflectir fotogràficament
en aquesta exposició, però en F. Xabier, ha fet una
bona selecció de pobles característics i atractius
perquè nosaltres puguem gaudir al visionar les
seves fotografies.
L’afició d’en F. Xabier va començar de molt
petit, entre els 10 o 12 anys, quan en un sorteig de
la coneguda marca de xocolata Elgorriaga li va
tocar una càmera de plàstic que per no tenir, no
tenia ni nom, però per a ell aquest obsequi va
ésser el que avui continuï gaudint i treballant l’art
fotogràfic.
Per descomptat que per les seves mans varen
passar altres càmeres analògiques i també és coneixedor de les olors dels productes químics treballant en el laboratori per aconseguir el millor resultat en les seves fotografies. En l’actualitat disposa
d’una Canon 60 D i, per cert, està força content de
les seves prestacions.
Ell sempre ha estat una persona autodidacta
fins que es va fer soci de l’Agrupació Fotogràfica
de Tarragona i posteriorment de la nostra. Principalment aquí ha estat el seu canvi i ha tingut l’oportunitat d’ampliar més coneixements al participar en cursos i tallers de formació.
Li agrada treballar la fotografia de reportatge i
té diverses idees a dur a terme més endavant.
Personalment crec que en F. Xabier ens aportarà sorpreses amb els seus projectes, és home
constant i sap on té el seu nord, sols em resta felicitar-lo per la seva primera exposició i haver pogut
gaudir dels bonics paisatges costers del meravellós
País Basc.
Gràcies F. Xabier Lete i a preparar la propera.
Felicitats amic!!!
Dani Garcia
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F. Xabier Lete

EXPOSICIÓ

SALA “Bruno Argemí”

Gabriel Brau

Jazzlights
Es un orgull pertànyer a una Agrupació on sovint sentim el comentari en boca de grans mestres de la fotografia “a mi m’ha parit l’Agrupació” o “jo m’he format a l’Agrupació”. Però allò
que comentaven el mestres de fa anys, continuem sentint-ho dir actualment a fotògrafs de la
talla d’en Gabriel. Per mi és un del mestres de referència, d’ell he après no solament molt sobre
fotografia, sinó que també m’ha ensenyat a ensenyar el que sé.
Sempre he dit que ell és el mestre del B/N, i quan la Francesca em va demanar que fes la
crítica de la seva exposició vaig reflexionar sobre els seus tallers. La conclusió ha estat que a
part de treballar el B/N, ens ha ensenyat a capturar les imatges, a treballar-les en color, a treure
dominants i a tantes i tantes coses prèvies per tal que la foto aconsegueixi una bona escala de
grisos, que no acabaria mai. Com sempre s’aprèn alguna cosa, el dia de la inauguració de l’exposició “Jazzlights” un dels comentaris que va fer sobre el primer que va pensar quan li van
encarregar aquest treball va ser investigar sobre el món del jazz. Sovint fem les coses sense
pensar el que hem de fer, ell estudia el que ha de fotografiar. Primera lliçó.
Les imatges de l’exposició parlen per elles mateixes, al cap i a la fi és el que es pretén quan
intentem comunicar alguna cosa per mitjà de les nostres fotografies. En el recull de les seves
fotografies podem veure que efectivament ha estudiat el que els musics d’aquest gènere senten
pel seu treball. En Gabriel ha captat els moments més emotius dels artistes que expressen els
seus sentiments a través de la música. Ell sempre diu
"vaig tenir la sort..." No hi estic d’acord, la sort de
captar un moment no existeix, l’has de buscar sabent
on és, com has de mesurar la llum i sobretot tenir la
previsió de saber què passarà abans que passi. Capturem l’inesperat, però si no preveus què pot passar mai
podràs captar-ho. Segona lliçó.
Podria omplir molts folis de les lliçons apreses
d’en Gabriel, però parlem del que veiem en aquesta
exposició. L’impecable treball dels seus B/N, aconseguint el que ell sempre ens diu als seus tallers, "busquem treure la màxima quantitat de tons de grisos".
En una de les imatges podem veure a Deborah Brown
mirant emocionada com el seu pianista interpreta un
dels seus temes. L´empatia entre els dos artistes es veu
palesa a la imatge, "sense empatia no hi ha fotografia". Tercera lliçó.
Una altra de les coses que ens crida l’atenció és la
composició, que ens fa llegir la imatge fent un recorregut per l´escena, acabant en el punt en el que es
queda la nostra imaginació, intentant interpretar el
que sent l’artista en aquell precís moment de la seva
actuació.
Sé que aquesta no serà l’última exposició d’en
Gabriel a la nostra Entitat, és un dels nostres socis
més emblemàtics i sé que sempre porta el nom de
l’AFC molt alt. Continuaré seguint els seus treballs
amb la seguretat que tornarem a gaudir de les seves
fotografies.
Pere Romero

97

VISITA COL·LECTIVA
Exposició “Jo faig el carrer” de Joan Colom al MNAC
El divendres 26 de febrer d’enguany en un mati esplendorós que ens anunciava l’arribada de la
primavera, un petit grup de persones enraonaven amicalment a l’ombra de l’imponent façana del
MUSEU NACIONAL D’ART DE
CATALUNYA. Eren socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya,
convocats per l’incansable Francesca Portolés per gaudir d’una visita
especial al gran Museu de Montjuïc
de l’exposició fotogràfica del nostre
estimat consoci Joan Colom, que
amb el títol “JO FAIG EL CARRER,
1957-2010“ recollia mes de mig
segle de la seva gran obra.
Poc a poc arribaren la resta de
membres del grup que es van inscriure per la visita. Puntual ens rebia amb cordialitat David Balsells,
comissari de la mostra, juntament amb Jordi Ribalta. Ells dos van portat la responsabilitat d’organitzar i coordinar la més ampla mostra fotogràfica que possiblement s’ha dut mai a terme a Barcelona.
En David Balcells, del que Joan Colom ens havia parlat molt durant els últims temps, va posar
en evidència uns coneixements amplíssims dels moviments fotogràfics d’aquells anys memorables,
en que la FOTOGRAFIA s’escrivia en majúscules. Durant la visita pels múltiples espais ordenats de forma
perfectament entenedora podíem estudiar i comprendre les diferents èpoques creatives d’en Colom.
El que va començar amb el referent de la pel·lícula
italiana “El ladrón de bicicletas” va propiciar un nou
estil de fotografia en què l’estudi dels problemes socials, les carències, les injustícies vers els desheretats
de la fortuna, sortien de la foscor, amb mestres com
Joan Colom. Per facilitar aquest tips de documentació
gràfica va produir-se una evolució en les eines.
Les Rolleiflex van donar pas a les Leicas i similars,
molt més discretes i que facilitaven el que en aquella
època dèiem “Candid shoth“. A la nostra Agrupació va
causar gran impacte l’exposició del Club les 30x40 de
Paris, absolutament trencadora, i que va ser un cop
molt dur per al tan criticat “salonisme“ imperant en
aquells temps.
David Balsells ens anava comentant aquells anys
gloriosos en els que l’Agrupació fou bressol de grans
figures de l’art fotogràfic. Enrere quedaven grans mestres: el Dr. Pla Janini, José Ortiz Echague i d’altres que
van deixar una profunda petjada en el moviment pic98

torialista. Amb els nous aires,
la fotografia deixava de ser la
parenta pobre de la pintura.
Noms com Català Roca,
Maspons, Masats, Ontañon,
però sobre de tot Colom, van
ser com un cop d’aire fresc a
la nostra percepció fotogràfica. Simultàniament es va
inaugurar al Museu d’Art
Modern de Nova York, el
MOMA, l’exposició que possiblement podria ser considerada la més important i transcendent de la història de la
fotografia “The family of
Man", dirigida pel famós
fotògraf Edward Steichen, que
va rebre el reconeixement
mundial.
A casa nostra aquests moviments renovadors van propiciar la formació de grups de
fotògrafs que treballaven de
forma col·lectiva o formant
societats de dos o més components. Maspons-Ubiña,
Terré-Masats- Miserachs, etc.
En el cas de Colom, amb la
creació del grup EL MUSSOL
l’any 1960. Eren un grup de 8
fotògrafs encapçalats per Ignasi Marroyo i Joan Colom. Junt amb Marroyo van professionalitzar-se fent feines diverses però la
cosa no va quallar. Va ser notori el reportatge que va fer Colom per una revista del judici del cas
de l’assassinat del carrer Aragó, fet amb càmera oculta.
David Balsells ens va il·lustrar sobre la rocambolesca aventura d’un grup selecte de fotògrafs
espanyols als que el govern francès va invitar a realitzar una sèrie de reportatges publicitaris per
fomentar el turisme a la capital del Sena, fugint de la típica il·lustració turística a l’ús. Els Miserachs, Forcano, Cantero, Ontañon, Colom, etc. varen fer una gran feina però la cosa no va acabar
massa bé.
La gran importància de l’obra de Colom va quedar palesa pels socis que tinguérem la sort de
poder contemplar aquella quantitat de fotografies, sense daltabaixos, amb un nivell altíssim. Quina tremenda injustícia hagués estat no donar el reconeixement merescut a aquesta figura única de
la fotografia! El gran esforç del MNAC ha valgut la pena.
La seva obra ha estat contemplada arreu del món amb veneració. Encara recordo com em parlava entre incrèdul i alhora orgullós de l’èxit de la mostra, “JOAN COLOM. LES GENS DU RAVAL”
a la Fondation Cartier Bresson de Paris, l’any 2006.
Gràcies amic Joan
Text i fotos: Francesc Bedmar
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SORTIDA

1-3-2014

Mercat de Bellcaire
El dissabte 1 de març vàrem
anar a fotografiar a Les Glòries.
L’objectiu principal era el Nou
Mercat de Bellcaire (Els Encants)
però també els graffitis de l’antic
recinte i, enmig d’un i altre,
l’enderroc de l’anella viària amb
màquines, soroll, tanques per tot
arreu, molts tafaners i un
simpàtic tècnic de Zeiss que estava provant un nou objectiu que
sortirà aquesta primavera. O sigui que esteu alerta els que aneu
bé de butxaca.
El mercat no tan sols ha canviat de lloc i gaudeix de més i
millor espai. El més important és
que s’ha convertit en un referent
del mateix nivell que altres mercats de les grans ciutats europees. Això vol dir que sempre està ple
de gent, i de "guiris" com a les Rambles. Si vas a fer fotos, aquest inconvenient ajuda a superar la
resistència que tradicionalment tenen els expositors a que els facin fotos a ells i als objectes que
tenen exposats. Tots ho vam gaudir i la nova estructura, realment espectacular, les parades i sobre
tot l’ambient que es respira en aquest popular mercat, són una bona font d’inspiració per treure
bones fotografies.
L’antic recinte, un cop desmuntat, va ésser decorat amb graffitis molt interessants. No es podia
entrar a l’interior però els millors estaven pintats a l’exterior i valia la pena retratar una obra que
qualsevol dia desapareixerà perquè hauran enderrocat les parets per fer pisos.
Enmig d’un i altre unes obres que, un cop acabades, transformaran la plaça i tot l’entorn. De
moment han començat per l’enderrocament de l’anella elevada dedicada al trànsit de vehicles. Tots els
que érem allà vàrem prendre bona
nota, fotogràfica, d’aquest enderroc.
Pot ésser interessant fer una visita
amb la càmera de quan en quan per
captar imatges d’aquest important
procés de transformació.
Un matí ben aprofitat en un lloc que
dóna moltes i molt bones oportunitats de fer fotografies. Potser no calia
dir-ho, però que consti que ens ho
vam passar molt bé.
Fins la propera,
Josep Vicente
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SORTIDA

14-3-2014

Hospital de Sant Pau
El dia 14 de març vàrem anar a
fotografiar el conjunt modernista del
"Sant Pau" recentment restaurat i obert
al públic. Era el darrer dia de les jornades de portes obertes i el volíem
aprofitar. Ens van informar que cada
any hi haurà sis dies de portes obertes
en determinats dies festius. Sabent que
durant cada dia es formaven llargues
cues per entrar vàrem escollir la tarda
per evitar-les, com així va ser. Un altra
raó, també important per anar-hi a la
tarda és que la llum és més favorable
per a fer bones fotos que al matí o al
migdia.
Sortosament, en acabar la visita ens vàrem quedar a prendre un cafè prop de l’entrada i quan
anàvem a marxar vàrem aprofitar aquella mitja hora màgica en què es comença fer de nit però el
cel encara no és fosc del tot. Això es pot fer qualsevol dia des de l’entrada principal, ja que no cal
entrar dintre el recinte. Realment val la pena.
Fins la propera,
Josep Vicente
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NOTES

Març
NOUS SOCIS

Jordi Solanas Hortaneda
Ricard Rabasseda Pardo
Jose Manuel Núñez González

Rogeli González Campo
Virgili Vera Junyent
Ramon Planes i Vila

Joan Bpta. Felis Porta
Antoni Grau Gallofré

SETMANA SANTA
Amb motiu de la Setmana Santa la nostra entitat estarà tancada del 17 al
21 d’abril.
RESULTATS DELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
Bristol International Salon of Photography 2014, organitzat per la Sociedad
Fotográfica de Bristol (Inglaterra). Miquel Peiró: 7 acceptacions.
Mersin Olba Photography Association (Turquia), organitzat per l’Association
of Turkish Photography. Miquel Peiró: 5 acceptacions I Cinta Upi.
XXXVIII Trofeu Internacional Torretes, organitzat per Foto Film Calella. Miquel Peiró: 3 acceptacions.
Avançament Exposició Maig
6
5 de maig de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica “Sis visions” del Grup de Dones de l’AFC
Es podrà visitar fins l’1 de juny

El grup de Dones de l’AFC ens presenta l’exposició Sis
Visions, de les autores Dolores Bañón (1), Elisenda
Domingo (2), Maria Duran (3), Teresa Gironès (4), Pilar
Masbernat (5) i Pepita Sulé (6). És un treball preparat durant
quasi un any, en què es presenten diferents formes de fer i
manipular la fotografia, donant un resultat acurat i
diversificat, que pot ser interessant veure i valorar.
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ACTIVITATS

2014

ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES D’ABRIL
Dia 3, dijous, a les 19:30 hores. Inauguració a la Sala Bruno Argemí de l’exposició fotogràfica per part de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Dia 4, divendres, a les 17:30 hores. Sessió d’estudi amb els models Orson i
Carla.
Dia 10, dijous, a les 17,30 hores. Reunió Grup de Haikús.
Dia 10, dijous, a les 19,30 hores. Projecció de l’audiovisual del mes per
Carles Moreso.
Dia 15, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica de l’autor Dani Garcia titulada “Boires de Tardor”.
Dia 24, dijous, a les 17:30 hores. Sessió d’estudi amb la model Núria.
Dia 27, dijous, a les 19:30 hores. Veredicte Concurs Temes Obligats, “El moviment produït pel vent”.
Dia 26, dissabte, a les 11:00 hores. Visita a l’Exposició d’Ignasi Marroyo a
l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat).
Dia 29, dimarts, a les 19:30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
AVANÇAMENT D’ACTIVITATS DEL MES DE MAIG
Dia 5, dilluns, a les 19:30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica corresponent a les “Dones Fotògrafes” a la Sala “Bruno Argemí” de l´AFC.
Dia 6, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració al Nou Espai de l’AFC de
l’exposició realitzada pels alumnes integrants dels cursos fotogràfics.
Dia 8, dijous, a les 19:30 h. Projecció de l’audiovisual "Els Llibres" dirigida
per Dolores Bañón i Agustí Codinach.
Dia 22, dijous, a les 19:30 h. Projecció de l’audiovisual del mes, per Carles
Moreso.
Dia 26, dilluns, a les 19:00 hores. Veredicte Concurs “Fira de Sant Ponç“.
Dia 27, dimarts a les 19:00 h. Reunió de dones fotògrafes.
Dia 29, dijous, a les 19:00 hores. Veredicte Concurs Temes Obligats, “Autorretrat”.
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