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Agrupació	  Fotogràfica	  
de	  Catalunya Creu de  Sant Jordi

DESEMBRE  2014



La	  quota	  anual	  de	  de	   la	  Federació	  Catalana	  de	  Fotogra0ia	  ha	  passat	  a	  ser	  de	  18	  a	  25	  €;	  qui 	  vulgui	  conti-‐
nuar	  sent	  soci	  no	  cal	  que	  digui	  res,	  en	  cas	  contrari	  ho	  ha	  de	  comunicar	  abans	  del	  31	  de	  desembre.

El	  proper	  mes	  de	  gener	  iniciarem	  un	  nou	  curs	  d’il·luminació	  
d’estudi	  per	  aprendre	  a	  utilitzar	  el	  plató.	  Constarà	  de	  10	  sesions	  
de	  2	  h	  (dimarts)	  tècniques	  i	  pràctiques.	  Es	  recomana	  portar	  la	  
càmera	  fotogràLica	  i	  un	  Llash	  portàtil.	  Farem	  3	  sessions	  al	  plató	  
fotograLiant	  models,	  natures	  mortes	  i	  petits	  objectes.

Ara	  que	  és	  temporada	  de	  bolets	  és	  un	  bon	  moment	  per	  agafar	  la	  
càmera	  i	  sortir	  a	  fotograLiar	  el	  bosc,	  on	  segurament	  trobarem	  
gran	  varietat	  de	  bolets.	  Ha	  sorgit	  la	  idea	  de	  preparar	  un	  audio-‐
visual	  amb	  aquest	  tema.	  Animeu-‐vos	  que	  encara	  hi	  ha	  temps.	  
Les	  característiques	  de	  les	  fotos	  són:	  1)	  format	  horitzontal	  16:9	  
i	  pes	  d’1	  MB;	  2)	  el	  nom	  de	  la	  imatge	  ha	  de	  ser	  el	  nom	  del	  soci,	  i	  
si	  coneixes	  el	  nom	  del	  bolet,	  inclou-‐lo	  en	  la	  diapositiva;	  3)	  han	  
d’anar	  numerades	  consecutivament	  de	  l’1	  al	  10	  segons	  la	  vostra	  
preferència.	  A	  la	  diapositiva	  pots	  incloure	  més	  d’un	  bolet.	  El	  14	  
de	  gener	  19:00	  h	  es	  farà	  la	  primera	  reunió	  per	  organitzar	  l’audiovisual.	  Pots	  aportar	  música	  en	  format	  
mp3.	  Per	  a	  consultes,	  dubtes	  i	  enviament	  de	  les	  diapositives	  dirigiu-‐vos	  a:	  exposicions@afc.cat.

El	  proper	  dia	  9	  a	  les	  11h	  visitarem	  
l’arxiu	  fotogràLic	  que	  té	  el	  MNAC	  (Mu-‐
seu	  Nacional	  d’Art	  de	  Catalunya),	  més	  
conegut	  com	  “la	  reserva”.	  Fa	  uns	  anys	  
l’AFC	  va	  cedir	  una	  bona	  part	  de	  la	  seva	  
fototeca	  i	  en	  una	  visita	  posterior	  se’ns	  
va	  ensenyar	  com	  estava	  tot	  organitzat.	  
Ara,	  novament	  se’ns	  ofereix	  la	  possibi-‐
litat	  de	  tornar	  per	  veure	  com	  tenen	  les	  
nostres	  fotograLies	  classiLicades	  i	  
guardades.	  Gaudint	  d’una	  bona	  tempe-‐
ratura,	  ja	  que	  la	  conservació	  es	  fa	  sota	  
criteris	  de	  temperatura	  i	  humitat	  molt	  
estrictes,	  anirem	  al	  “bunker”	  del	  color	  
(on	  es	  custodien	  les	  fotograLies	  de	  co-‐

lor),	  pràcticament	  sense	  llum	  i	  encara	  amb	  més	  fred.	  Les	  fotograLies	  les	  
guarden	  en	  unes	  caixes	  especials	  de	  pH	  neutre.	  Explicat	  d’aquesta	  ma-‐
nera,	  pot	  semblar	  que	  sigui	  una	  visita	  una	  mica	  avorrida,	  però	  res	  
d’això;	  és	  molt	  interessant	  i	  curiós	  poder	  veure	  les	  
entranyes	  d’un	  important	  arxiu	  fotogràLic	  com	  el	  
del	  MNAC.	  Així	  que,	  us	  esperem	  per	  gaudir	  plegats	  
d’una	  visita	  que	  molt	  poques	  persones	  tenen	  l’o-‐
portunitat	  de	  fer.	  
Nota:	  Les	  fotos	  varen	  ser	  fetes	  el	  2003	  i	  el	  2009,	  en	  
diferents	  visites,	  	  per	  la	  Francesca	  Portolés.
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Dir que el temps passa molt ràpidament és un argument poc novedós, però és 
una sensació que per molts/es de nosaltres augmenta amb el pas dels anys. És una 
reflexió que em faig en arribar a desembre. Mes en el que ja s’anuncia la 
convocatòria d’Assemblea pel mes de gener. 

Doncs sí, ja haurà passat un any en el qual va haver-hi un canvi de Junta i es 
varen renovar molts dels seus membres. No ha estat un any fàcil, tot el contrari, i és 
així com s’ha anat reflectint en els anteriors Editorials. 

El fet d’excés de canvis dins del Consell Directiu  ha propiciat que no s’hagin 
pogut dur a terme tots els objectius previstos. De totes maneres cal remarcar que el 
balanç en número de les activitats fetes aquest any es pot considerar molt nombrós 
i de qualitat, tal i com ens ha fet saber tant gent de casa nostra com de l’exterior. Us 
recordo que el dimarts dia 9 tenim la visita a la Reserva del MNAC.

Des d’aquí vull donar les gràcies als socis/professors, que estan impartint 
diferents tipus de cursos i tallers i que, sens dubte, ajuden a augmentar el nombre 
de socis.  Precisament la formació és un dels nostres prioritaris objectius a assolir. 
Formació de tot tipus, com a fotògrafs i com a coneixedors de la fotografia en tots 
els seus àmbits. 

També vull agrair als col·laboradors tant els que ens mostren els seus projectes 
com els que s’impliquen amb tasques en benefici de l’Entitat. Un exemple és en 
Jaume Llopart que aquest mes s’ha incorporat com a responsable de Biblioteca. 

I com cada any, celebrarem la Festa Infantil per veure gaudir als nostres petits 
dels regals del Pare Nöel, de les sorpreses dels mags i de la “pluja” de la pinyata.

També menjarem plegats, neules i torrons en el Sopar fred de Nadal, en el que 
una vegada més brindarem per desitjar-nos unes Bones Festes i prosperitat, tant per 
nosaltres com per la nostra Entitat. 

Per acabar, vull recordar-vos que a finals de gener hi haurà l’Assemblea General 
Ordinària, de la qual en el proper Editorial se us donarà més detall. 

Bon Nadal i un millor any 2015!
Francesca Portolés i Brasó
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EDITORIAL



Va ser un encontre casual; ell venia a l’AFC, a veure l’exposició de La Gran Guerra de 
la Francesca Portolés en 3D, i es va trobar amb que aquesta havia estat clausurada pocs 
dies abans. En el seu lloc hi havia exposades unes fotografies meves sobre la Barcelona 
dels seixanta, i jo també em trobava a la sala. Em vaig  donar a conèixer i ell se’m va pre-
sentar com Carles Moner, estereoscopista. Vam xerrar durant una bona estona d’aquesta 
potser poc coneguda modalitat fotogràfica i em va explicar que el dia 3  de desembre es 
celebra el Dia Mundial del 3D; arrel d’això va sorgir la idea de recrear unes escenes dins 
de les nostres instal·lacions, amb una càmera estereoscòpica dels anys cinquanta que ell 
mateix es va oferir a deixar-nos per realitzar unes proves en aquesta especialitat. A més, 
ens va convidar a visitar-lo al seu estudi-museu, on vam anar dies després la Francesca 
Portolés, en Josep Vicente i jo mateix, quedant enlluernats per la seva extraordinària 
col·lecció de càmeres estereoscòpiques, i tota mena de documentació històrica sobre el 
tema, així com pels coneixements i oratòria del nostre amfitrió.

Per a mi és un repte, alhora que una experiència, que ens permetrà valorar un de tots 
els passos que s'han portat a cap en Fotografia fins arribar on som ara. Us explico: el pro-
per 3 de desembre, nosaltres, aquí a l’AFC, prepararem una sessió fotogràfica este-
reoscòpica a la Sala Bruno Argemí, amb uns companys de l'Agrupació que han acceptat 
col·laborar per fer aquesta demostració, que naturalment, serà analògica, la qual cosa vol 
dir que no podrem veure’n el resultat final instants després de realitzar la fotografia, com 
passa avui amb el sistema digital. Pensar que només uns quinze anys enrere, quan dispa-
raves una càmera, mai sabies exactament el que passaria fins que no tenies els negatius 
revelats... Aquesta era realment la màgia de l’antiga Fotografia.

Si tot va com hem previst, podríem veure amb l’ordinador la representació en digital 
del resultat analògic de les proves que vàrem fer dies enrere amb la càmera 3D, per en-
senyar-vos-les el dia de la demostració.

Esperem poder-la gaudir tots plegats.
Rafael Tirado

Fotos: Josep Vicente
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CARLES MONER
L’estereoscopista, en Carles Moner, i un nou repte
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43è Trofeu Luis Navarro

Premi d’Honor
Julian Negredo

Red Galaxy

IMATGES PREMIADES

1er Premi
Jordi Morell Aulus
Anelles

2n Premi
Sergi Cugat

Espartana

3er Premi
AntoniIlla
Mà cargol
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Antoni Illa - Pescador pescat

F. Albert Puche - Androide

Domènec López Alió - 1714Diego Pedra - Dos perros

Domènec 
López Alió
Fulla

Fernando Vecino
Grafitis

I’enredadera 3

IMATGES FINALISTES



260

Jordi Morell Aulus
Escala de cargol

Quim Lorenz
Sense títol 1

Jordi Morell Aulus - Mar rebel

Quim Botey - Flors 3

Txema Lacunza
Faro de Eckmul 03



Curs de Fotografia Bàsica
· Conèixer la càmera, les òptiques i els accessoris i poder treure’ls el millor rendiment 

possible.
· Coneixements imprescindibles d’informàtica per guardar fotos en l’ordinador amb se-

guretat. No es parlarà de retocar fotos sinó tan sols d’organitzar correctament l’arxiu 
fotogràfic.

· Tècnica fotogràfica. Compondre l’escena, enquadrar, exposició i enfocar correctament.

Curs d’Il·luminació en estudi
· Conèixer les tècniques més adients per il·luminar les persones i els objectes a fotogra-

fiar.
· Conèixer el plató de l’Agrupació i l’ús dels focus i altres accessoris.
· Aprendre a com mesurar la llum al plató amb un fotòmetre.
· Es faran 10 sessions, 3 d’elles al plató, en les que es recomana portar la càmera i flash 

portàtil els que el tinguin.

Pràctiques de Lightroom 5
· Es faran quatre sessions, dues a l’aula revelant fotografies conjuntament i dues a la bi-

blioteca amb ordinadors dels alumnes.

Curs de Plugins de Nik Software
· Dues sessions pel Silver Effex Pro 2
· Una sessió per cada un dels altres.

Sessions Informatives de caràcter general
· L’histograma i com emprar-lo quan fem les fotografies i després a l’hora de revelar-les.
· Com guardar i distribuir fotos utilitzant recursos en xarxa amb l’ús d’eines com 

Dropbox o similars.
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Carles Pociello, Jordi Morell i
Francesca Portolés

Sergi Cugat i
Umberto Victoria

Fotos: Francesc Estragué

CURSOS I SESSIONS INFORMATIVES per Josep Vicente,  gener a abril 2015 



Dia 9 de desembre de 2014, 19:00 
hores - Sala BRUNO ARGEMÍ de 
L’AFC

La fotografia ha jugat un important 
paper en el món de l’excursionisme, i 
a l’inrevés. I és que la societat de fi-
nals del segle XIX i principis del XX 
s’abocà a la descoberta del territori i 
emprà totes les tècniques al seu abast 
per deixar constància del patrimoni 
artístic i cultural de la nostra terra. Al 
mateix temps, l’afició per la fotografia 
es desenvolupà als grups excursionis-
tes i va anar creixent fins a la creació d’entitats dedicades exclusivament al nou art.

La taula rodona comptarà amb les següents persones:
Ramon Barnadas
Excursionista i fotògraf, ha estat comissari d’exposicions de fotografia històrica, n’ha 

realitzades de pròpies i ha escrit i editat llibres sobre fotògrafs pioners de Catalunya. Ens 
parlarà sobre els següents temes: La fotografia de muntanya catalana davant l’europea al 
segle XIX; Els primers fotògrafs excursionistes a la Catalunya del XIX; Els àlbums pinto-
rescs-monumentals: Montserrat com a paradigma.

Lluis Marià Vidal
Excursionista, fotògraf i científic per devoció. Els excursionistes del tombant del segle 

XIX al XX: difusors del patrimoni a l’engròs.
José Manuel Torres
Llicenciat en Geografia i Història, Doctor en Belles Arts i Historiador de la fotografia. 

Ens parlarà sobre els següents temes: Relacions entre l’excursionisme i la fotografia cien-
tífica; El paper de l’excursionisme dins de l’Agrupació Fotogràfica Saint-Victor; La figura 
d’Antoni Gallardo i Garriga.

Victòria Bonet
Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, es tro-

ba actualment investigant la història de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Ens parlarà 
sobre els següents temes: La fundació de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya en el marc 
de l’excursionisme: l’Esbart Fotogràfic de l’Ateneu Enciclopèdic Popular i l’Agrupació Ex-
cursionista “Catalunya”; Els primers passos de l’AFC dins de l’associacionisme català; 
L’abandó de la visió excursionista en l’evolució cap a la fotografia com a art.

Ricard Marco
Fotògraf i professor de fotografia científica, treballa a la Biblioteca de Catalunya en la 

gestió de fons fotogràfics i com a especialista en sistemes de reproducció documental. 
Comissari d’exposicions i activitats relacionades amb la història i la investigació de la 
fotografia patrimonial.
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Taula Rodona
EXCURSIONISME I FOTOGRAFIA



PARTICIPANTS: Tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
TEMA: Lliure en color o en monocrom.
OBRES: Fins un màxim de 3 per concursant. Les fotografies es premiaran indivi-

dualment. Les obres no han d’haver estat premiades en el Concurs Lliure ni al 
Trofeu Luis Navarro.

MIDA: Lliure sobre el suport de la presentació, muntades sobre suport rígid de 40 x 
50 cm negre d’un gruix entre 1 i 3 mm amb paspartú. Al mateix temps, el parti-
cipant ha de facilitar a l’AFC un llapis de memòria. El seu contingut seran les 
fotografies presentades a l’exposició. El nom del fitxer serà el nom i cognoms de 
l’autor. Aquestes fotografies seran descarregades seguidament a un arxiu in-
formàtic de l’AFC i el llapis de memòria es retornarà al participant. El costat més 
llarg de las fotografies serà de 1200 píxels.

TÈCNIQUES: S’admeten totes les tècniques i procediments.
PREMIS: Un Premi amb trofeu i 100 €.
  Un primer Accèssit amb medalla de l’AFC i 30 €. 
  Un segon Accèssit amb medalla de l’AFC i 30 €. 

El Trofeu no es podrà declarar desert i el seu guanyador passarà a formar part del 
Consell Tècnic. Els guanyadors dels accèssits que els guanyin dos anys seguits o 
tres alterns, passaran a formar part del Consell Tècnic.

JURAT: Estarà format per tres persones qualificades de l’AFC.
ADMISSIÓ: Fins a les 20:00 hores del dia 30 de desembre de 2014.
VEREDICTE: Serà públic el dijous, dia 8 de gener de 2015 a les 19:00 hores. 
EXPOSICIÓ: Inauguració el dijous dia 15 de gener de 2015 a les 19:00 hores i ro-

mandrà fins el dia 6 de febrer de 2015.
LLIURAMENT DE PREMIS: A la inauguració de l’exposició del concurs.

Les fotografies guanyadores quedaran en propietat de l’entitat.
NOTES: L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya no 

es farà responsable de qualsevol deteriora-
ment fortuït de les obres i es reserva el dret de 
publicació sense l’autorització del concursant. 
El fet de presentar-se al concurs implica la to-
tal acceptació de les Bases per part del con-
cursant.
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CONCURS DE CAP D’ANY 2014

Concurs Fotogràfic



Dins la 
s e t m a n a 
d e l 4 8 
OPEN HOUSE festival a Barcelona, a 
l’AFC varem tenir l’oportunitat de citar-
nos amb l’arquitectura, seguint les petja-
des iniciades per “arquitectures”, “fines-
tres”, “arquitectura religiosa”, “escales”, 
campanars”, etc. Un altre audiovisual, 
aquest cop “Cases de Nines” és el que 
ens ha donat motiu per a reunir-nos i 
xerrar d’un tema amb el que tant hi con-
vivim i que, conscientment o no, apareix 
força a les nostres expressions.

Ens comentà “ei point” –coordinador 
d’aquest audiovisual– en la seva presen-
tació que l’habitar el portem a dins, tan a 
dins que molts cops no li prestem la de-
guda atenció. És natural, sempre ho hem 

fet i fins i tot abans de po-
der t repi t jar propiament el 
nostre món. Un altre dels inputs que ens traslladà fou el 
repte que molts estudiants d’arquitectura es troben a l’i-
nici del seu currículum universitari ja que és precisament 
una casa de nines, un dels primers problemes de disseny 
amb el que s’hauràn d’enfrontar com també i encara que 
no per primera vegada en la seva tasca d’expresió foto-
gràfica, ho ha estat per als participants l’acceptar aquest 

nou repte d’aportació de les fotografies que han fet possi- b l e 
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats b/n

Novembre: L’esforç a l’esport

Francesca Portolés - 9,33
· Premi del mes
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Josep Soler - 9,33

Josep Gabaldá - 8,67



aquest audiovisual on cadascun 

dels 14 participants i sense gaire 
acotació del seu rol varen anant 
trobant el seu discurs.

 L’Agustí Codinach ens apropa a 
un canvi d’escala en la nostra rela-
ció amb l’objecte edificat, un ob-
jecte que per a poder-lo visualitzar 
d’una manera global l’hem de re-
duir de tamany i és així com en 
aquesta posició gaudim de la visió 
del contenidor encara que ens 
allunya del contingut del que una 
primera aproximació del que hi ha 

és el que ens proposa l’Anna Barnés 
en la seva visita a “Can Batlló”, un 
indret que per ella reuneix conno-
tacions místiques, un lloc que ens 
permet transductalitzar-nos a altres 
experiències com les que ens plan-

teja la Carme Ollé, on posant-se en 
el lloc d’algú que creca un millor 
aixoplug, deixa anar la imaginació 
per a triar en una munió de possibi-
litats que de variada encara que 
amb continguda despesa ens mos-
tra. Unes possibilitats que es plan-

t e g e n 
aquells que deixen el camp per anar cap a la ciu- tat. La 
Dolores Bañón realitza aquesta transhumància d ’ a-
quell que espera trobar a la ciutat l’espectacle de l‘arqui-
tectura on les innovadores formes cerquen seduir a q u i 
les mira però si mirem amb atenció veiem que a l l ò 
que ens atrau no son cases. On són doncs les g r a n s 
cases que ens farien somniar?

L’ei point en el seu recorregut de cases que acaben 
amb una que projectà a l’horta de Lleida ens diu el con-
trari, les grans mansions estàn externalitzades de la gran 
ciutat, no hi tenen cabuda avui en dia. Així doncs, 
on hem d’anar? Doncs bé, què us sembla si fés- sim un 
mos – mengem una mica, anem de compres i p r e-
nem un te? Aquesta és la proposta que ens fa l’E- lisenda 
Domingo per a p o d e r 
sortir d’aquest em- bo l i c . 
Com pot ser aquest lloc on hi pugui habitar? En 
aquesta situació d’introspecció vull recordar
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Rafael Planas - 7,67

Juan Manuel Benavente - 8

Sílvia Gausachs - 7,33
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats color

Novembre: L’esforç a l’esport

Josep Gabaldá - 9 · Premi del mes

Adolf García - 8,67

Joan Prat - 8,67
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Josep Mª Bonjoch - 8,33

Juan Manuel Benavente - 8,33

Sílvia Gausachs - 8,33

Francesca Portolés - 8
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Ja tenim la tardor aquí, ha 
arribat per fi l’aire fresc a 
Barcelona i també a les pa-
rets del Nou Espai que sem-
blen sacsejades per aquest 
renovat aire amb la sensa-
cional exposició del nostre 
consoci i amic Agustí Codi-
nach. Destacar l’originalitat 
de la presentació: en dues 
vegades i amb fotos enor-
mes.... La primera part estava 
dedicada a les Festes de la 
Mercè amb tres grans foto-
grafies dels correfocs i dels 
castellers que també va tenir 
exposades a la botiga de Can 
Deulofeu a la mateixa plaça Sant Jaume. L’Agustí recordà amb emoció que la seva mare encara les 
va veure, ara les contempla des del cel. Dir que aquests grans murals mai s’havien vist al nostre 
Nou Espai i que eren imatges perfectes per resistir una ampliació tan gran. Les fotografies més peti-
tes de castellers estaven col·locades com si d’un castell es tractés. A baix les imatges de la pinya, 
més amunt les dels pilars i a dalt de tot les de la canalla coronant les torres. 

Si a la primera part veiem els barcelonins i visitants gaudir amb la festa, el foc, els gegants, els 
castells, etc., en aquesta segona veiem les últimes diades de l’onze de setembre amb la gent mani-
festant-se cívicament junt amb els polítics tots a una per caminar cap a la independència.

De fotos grans encara en va penjar més, un total de vuit entre panoràmiques i vistes de la 
plaça, de dia i de nit, unes fotografies magnifiques. L’Agustí es un entès en l’art del reportatge i es 
nota que té un ull fantàstic per captar en pocs segons tot l’es-
perit d’aquestes diades. Les estelades, les pancartes, la gent, 
l’ambient. Tot amb bona harmonia i amb enquadraments molt 
atrevits i fotografies innovadores.

A les dues inauguracions va reunir moltíssima gent. Amics, 
familiars i quantitat de socis que no van voler perdre’s aquestes 
maratonianes exhibicions de fotos del nostre benvolgut Agustí.

Tots comentaven la revolució que ha tingut el Nou Espai 
amb aquesta original manera de penjar les fotos. Això dona 
vida i caliu a la nostra Agrupació. 

Felicitats Agustí, has aconseguit una gran fita que sabem 
que no s’acabarà amb aquesta mostra i que anirà creixent cada 
vegada més. Esperem la propera a la Sala Gran, on podràs pre-
sentar més fotografies i plantejar-nos nous reptes.

No comento cap imatge perquè totes m’han semblat dignes 
d’un comentari i prefereixo que les imatges que acompanyaran 
aquest article parlin per sí mateixes. 
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Dues Barcelones  -  Agustí Codinach



El passat dia 28  d’octubre, un grup de socis i sòcies de 
l’Agrupació vam fer una visita comentada a l’exposició 
“Gènesis” de Sebastião Salgado al Caixa Fòrum. La contem-
plació de les 245 fotografies en blanc i negre és com un viat-
ge a un altre món. De fet és el nostre món, la Terra, però ex-
posada d’una manera que nosaltres no estem acostumats a 
veure-la: en blanc i negre.

El propi Salgado va explicar que en els treballs anteriors, 
“Treballadors” i “Èxodes” s’havia submergit en “les tribula-
cions de la humanitat”, i que els drames provocats per les 
desigualtats, per les guerres i per la part fosca de la condició 
humana l’havien afectat profundament. Va arribar a perdre la 
fe en l’ésser humà. El projecte “Gènesis”, centrat en la Natu-
ralesa i en algunes comunitats humanes que viuen en harmo-
nia amb el seu entorn li va aportar noves energies. El discurs 
del treball al qual està dedicada l’exposició que vam visitar és 
formalment molt auster, però impressiona per la força de les 
imatges. Ell mateix ho descriu com “Una oda visual a la ma-
jestuositat i la fragilitat de la Terra”. Durant vuit anys, des del 
2004 al 2012, va recórrer pràcticament tot el planeta i, el seu 
ull, la seva sensibilitat i el seu art s’han materialitzat en aques-
tes panoràmiques extenses de paisatges impressionants, en la 
bellesa o la rudesa dels cossos dels indígenes de l’Amazònia o 
en el detall de la pota d’un petit rèptil.

Pel que fa els aspectes tècnics d’aquest treball, també son 
singulars en aquest fotògraf. És el primer projecte en el que 
incorpora càmeres digitals. Fins l’any 2008  treballava amb 
analògic. Primer amb la Leica M6 i la R6 i després amb la 
Pentax 645. En diverses ocasions, a partir del 2001, havia tin-
gut greus problemes provocats per les mesures de seguretat en 
els aeroports, que comportaven l’escaneig amb raigs X dels 
rodets 2, 3 i fins a 7 vegades. Com a conseqüència d’això va 
incorporar al seu equip primer el “respaldo” digital a la Pen-
tax 645, i després la Canon EOS 1Ds Mark III i la 1Dx.

No obstant això, ell considerava que les imatges obtingu-
des amb càmera digital les havia d’interpretar de manera 
analògica. Per seguir el seu estil tan personal i mantenir la 
unitat en les imatges del projecte, van ser necessàries algunes 
operacions especials. Una va ser adaptar la càmera digital perquè el format de les imatges tingués 
les mateixes proporcions que les obtingudes amb la Pentax 645. L’altra va ser que els fitxers RAW 
fossin passats a negatius en blanc i negre per un laboratori especialitzat de Paris. Salgado només 
treballava amb els contactes, amb els negatius i amb les còpies sobre paper. Ni Photoshop ni Ca-
mera Raw! Probablement això explica l’impressionant aspecte de les imatges que vam veure, i que 
ens feien pensar en el treball de laboratori analògic. Ho recordeu? Reserves, cubetes amb els lí-
quids, el paper, la bombeta vermella...

Us recomanem visitar aquesta exposició, oberta fins el 8 de febrer del 2015.
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Gènesis  -  Sebastião Salgado



Dins de la nova tendència iniciada a l’AFC, en que els socis/
es que vulguin, presentaran el seu projecte d’implicació, en Mi-
quel  Peiró s’ha ofert a fer d’assessor fotogràfic de totes les foto-
grafies que se li mostrin.

Les reunions seran el segon divendres de cada mes i s’inicia-
ran el 12 de desembre a les 18:00 h. Tots els socis/es podran 
portar fotografies, tant sigui per participar pels Temes Obligats, 
per la Lliga de la Federació, per qualsevol concurs, o simplement 
per comentar-les i per millorar-les.

No hi falteu! Podem aprendre molt amb en Miquel!

Biografia MIGUEL PEIRO  CRESPI
Nacido en Hospitalet de Llobregat el  año 1942. Mi interés por la fotografía comenzó durante los años 70, 

cuando entré a trabajar en una Editorial donde se organizaban concursos fotográficos de temas obligados. El 
año 1977 me apunté a la Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Mi formación es autodidacta y con el paso del 
tiempo he asistido a algunos talleres y cursillos. Soy miembro del  Consejo Técnico de  la Agrupació Fotogràfi-
ca de Catalunya y del Cuerpo de Jurados; asociado a la Federació Catalana de Fotografia desde 1984; Miem-
bro del Cuerpo de Jurados  de la Federació Catalana de Fotografia  desde 1992, actualmente tengo la distin-
ción de Jurado Plateado. Tengo el título de Maestro de la Federació Catalana de Fotografía;  Excelencia de la 
Confederación Española de Fotografía; asociado a la FIAP y PSA PIDC. He participado en concursos sociales 
y nacionales, consiguiendo algunos premios. Desde el  año 2012 me dedico a participar en concursos inter-
nacionales y he ganado algunas medallas, menciones, cintas y aceptaciones.
Medallas internacionales:
 · 2012 Image Sans Frontière Francia, Oro Plata y Bronce.
 ·  2013  Grand  Prix de Serbia,  Bronce FKNS. Cyprus Internacional Digital,  Bronce PSA. ISO de Bélgica, Oro 

FCP. Between the sky and the Earth  de Eslovenia,  Oro PSA. Internacional Salon Animals, de Serbia,  Plata 
FIAP.

 ·  2014 Danubius de Rumanía, Plata PSA.  Artphoto Gallery de Bosnia Herzegovina, Plata ARTFOTO.  Malmö 
de Suecia, Bronce PSA.
Aceptaciones  internacionales 473, de varios países:  Andorra, Argentina,  Australia, Bélgica, Bosnia-Herze-

govina, Colombia, China, Chipre, Eslovenia, España, Egipto, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, 
India,  Inglaterra, Italia, Macedonia, Malaysia,  Montenegro, Rumania,  Serbia, Suecia,  Suiza, Singapore,  Tai-
wan, Turquía, Ukrania, Vietnam.

Us	  presento	  un	  curs	  de	  fotograLia	  molt	  interessant,	  inclús	  pels	  qui	  saben	  molt	  de	  fotograLia.	  
Amb	  el	  títol	  Un	  año	  de	  Fotogra0ia,	  José	  Benito	  Ruiz	  va	  dur	  a	  terme	  al	  2011	  un	  curs	  amb	  molt	  
més	  abast	  del	  que	  es	  fa	  habitualment.	  Són	  41	  sessions	  de	  llarga	  durada	  que	  s'han	  de	  veure	  sense	  
pressa	  de	  cap	  mena.	  Les	  podeu	  trobar	  a	  CAMON:	  
www.tucamon.es/contenido/sesiones-‐anteriores-‐365-‐dias-‐de-‐fotograLia.

Una	  altra	  via,	  més	  còmoda,	  per	  accedir	  als	  videos	  la	  trobareu	  a	  FotoChismes:	  
www.fotochismes.com/2013/05/07/el-‐supermasterclass-‐un-‐ano-‐de-‐fotograLia-‐de-‐jose-‐benito-‐
ruiz-‐disponible-‐para-‐todos/,	  una	  web	  per	  estar	  al	  dia	  del	  que	  passa	  en	  fotograLia	  digital.	  Sobre	  
aquest	  curs	  el	  Josep	  Vicente	  disposa	  de	  40	  documents	  en	  format	  PDF	  i	  40	  més	  sobre	  fotograLia	  
clàssica.	  Cada	  un	  està	  dedicat	  a	  un	  dels	  grans	  de	  la	  fotograLia	  del	  segle	  passat.	  Si	  esteu	  interes-‐
sats	  en	  aquesta	  documentació,	  envieu	  un	  correu	  a	  cultura@afc.cat	  i	  rebreu	  les	  instruccions	  per	  
descarregar-‐los.	  Esperem	  que	  les	  gaudiu	  molt.

270

INICIATIVES
PROJECTE ASSESSORAMENT FOTOGRÀFIC - MIQUEL PEIRÓ

NAVEGANT PER INTERNET

http://www.tucamon.es/contenido/sesiones-anteriores-365-dias-de-fotografia
http://www.tucamon.es/contenido/sesiones-anteriores-365-dias-de-fotografia
http://www.fotochismes.com/2013/05/07/el-supermasterclass-un-ano-de-fotografia-de-jose-benito-ruiz-disponible-para-todos/
http://www.fotochismes.com/2013/05/07/el-supermasterclass-un-ano-de-fotografia-de-jose-benito-ruiz-disponible-para-todos/
http://www.fotochismes.com/2013/05/07/el-supermasterclass-un-ano-de-fotografia-de-jose-benito-ruiz-disponible-para-todos/
http://www.fotochismes.com/2013/05/07/el-supermasterclass-un-ano-de-fotografia-de-jose-benito-ruiz-disponible-para-todos/
mailto:cultura@afc.cat
mailto:cultura@afc.cat


Aquesta reunió ha estat anunciada en diferents Butlletins així com en el boca a boca, 
crec que ha arribat a una gran part de socis/es. Com tots sabeu, la seva finalitat és fer un 
intercanvi d’opinions, presentar propostes i projectes amb la particularitat que qui les faci 
en sigui plenament responsable i s’impliqui al 100%. 

Des de que va sorgir la idea són varies persones que ja han anunciat el seu projecte:
 1. L’Alfons i la Carme Ollé, amb el seu projecte “Trenquem el mur”, el dia 10.
 2. L’Andreu Clapés, el dia 19 presentarà els seu llibre “Flaixos Fotogràfics”, del que 

amb tota seguretat, aprendrem molt.
 3. En Rogeli González, el dia 26 ens presentarà el seu projecte “Exposició múltiple” 

sobre la manera com va fer ell l’autoretrat.
 4. El Mauro Martínez, encara que en aquest moment està molt atrafegat, fa temps que 

va proposar parlar sobre autors de la primera època de la fotografia. Va parlar de la 
Julia Margaret Cameron i el que pretén no és sols mostrar les fotografies dels autors 
sinó aprofundir amb una anàlisi de la seva obra. S’estan buscant professors d’art.

 5. En Rafael Tirado, pel dia 3 de desembre (dia internacional de la fotografia 3D) té 
previst fer una experiència-taller fent fotografies de l’AFC, que després veurem tant 
aquí com a l’exterior.

 6. Pel dia 9 de desembre, la Victòria Bonet, junt amb altres membres d’altres Entitats, 
faran una taula rodona sobre “Excursionisme i fotografia”, donada la relació entre 
una i altra activitats. 

 7. Miquel Peiró s’ha compromès a fer d’assessor a totes les persones que ens vulguem 
presentar a concursos, tant siguin pel Temes Obligats, com per la lliga de la Federa-
ció, per qualsevol concurs, o simplement per comentar fotografies. Serà cada segon 
divendres de cada mes.

 8. La Carme Portabales, ha parlat de diversos projectes, que prefereixo que sigui ella 
qui els exposi, ja que no sé per quin s’ha definit a l’hora de començar.

Aquest és el camí a seguir!
Francesca Portolés

271

REUNIÓ
OPINIONS, PROPOSTES i PROJECTES



Aquell 10 de novembre a la Sala Noble ens trobàrem amb  un 
nou mur del que a les passades xerrades sobre les obres no ens 
en havien dit res. Els més encuriosits estiraven un xic el coll i 
podien ensumar un tros d’un llenç col·locat a la paret. Tal  com 
s’havia anunciat  va arribar l’hora de la inauguració del nou espai 
expositiu de l’Agrupació anomenat “el  mur d’autor” on fotografia 
i modus d’exposar es conjumien vers una síntesi expressiva. 

Per aquesta ocasió la Carme Ollé & l’Ei point ens havien pre-
parat una escenificació relacionada amb el 25è aniversari de la 
caiguda del mur de Berlin com a prèvia a la  presentació de la 
obra que inaugurava aquest nou espai expositiu. Aquesta  “per-
formance” en la que tots  els assistents en formàrem part consistí 
en l’apropiació culturitzada d’allò que ens separava del nostre 
contacte  amb l’obra que més tard en gaudiríem. Així doncs arre-
plegats  a la part accessible de l’escena realitzàrem un revival 
d’aquells  aplecs o reunions de passi de fotografies que antuvi 
fèiem i on aquell caire de provisionalitat associada a aquell supo-
sat “apretar a  córrer per si  venia l’autoritat  competent” rauía en 
aquelles  capses de cartró que fèien de suport a tot l’instrumental 
tècnic utilitzat per a  desenvolupar l’acte.  Mentre focalitzàvem la 
nostre vista en el mur, l’Ei Point mitjançant la projecció d’una 
sèrie de “diapos” anomenada “els mus entre els homes” ens va 
anar fent un recorregut per a tots aquells, encara que no tots, 
murs físics construïts a les fronteres de diversos països que con-
trolen les fortes migracions humanes. L’acte continuà amb la pro-
jecció de l’audiovisual “grafittis” dirigit  per la Francesca Portolés i 
amb la participació d’un nombrós grup  de socis i  mentre l’audio-
visual anava avançant, la Carme i  l’Ei Point ens deixaren. El que 
succeí després ja  us ho podeu imaginar, doncs que quan ja resta-
va molt poc per acabar la projecció de l’audiovisual, de sobte el 
mur esclatà, sí tal com us ho dic, literalment  esclatà i darrera 
d’aquell mur no només hi retrobarem la Carme i l’Ei Point que 
temps abans ens havien deixat, sinó que de les restes d’aquell 
mur enderrocat emergí amb energia pròpia i  totalment dempeus 
l’arbre  de la vida, aquella obra que conjumía fotografia i disseny 
gràfic i  amb la que ambdós autors recentment pariciparen a la V 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Fundación ONCE 
que entre els mesos de maig  i setembre es veié a Madrid  al Cen-
tro Cibeles. 

 Acte seguit Ollé i  Ei Point ens comentaren tant diversos as-
pectes del contingut de l’obra com anècdotes succeides a l’es-
mentada biennal  i  en la que cal destacar l’impacte i controvèrsies 
que entre els nens provocà aquesta obra que s’ha de “veure i  
tocar”. 

 Per a tots aquells que us ho perdéreu no us preocupeu, l’A-
gustí  Codinach i  l’Albert Folch ens han deixat el testimoni gràfic 
del  que aquell 10 de novembre de 2014 a la sala noble de l’A-
grupació hi succeí i com a mostra hi ha totes aquelles imatges 
que donen suport a aquesta crònica i  un video que trobareu a la 
xarxa amb aquest link: 

 Com a record d’aquesta performance podreu trobar a l’A-
grupació una mostra del bloc que ambdós artistes empraren en la 
confecció del mur i  per a tos  aquells que en vulgueu més detalls, 
doncs  ja  ho sabeu,  només heu de contactar amb  els  seus autors, 
la Carme Ollé i l’Ei Point.

Fotos: Agustí Codinach 
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EL MUR D’AUTOR Al·lean Olko

Trenquem el mur



El  passat 10 de novembre es va commemorar el 175 aniversari de la primera fotografia que es va fer a 
l’estat.  L’acte es va fer en un terrat front la casa Xifré a la Plaça de la Constitució (avui Pla de Palau).  La Reial 
Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, recollint una proposta del Dr. Monlau, corresponsal a Paris 
de l’Acadèmia, va decidir la compra d’aquell invent per la quantitat de 1.946 “reales de vellón”. A les 12 
d’aquell 10 de novembre es va començar a preparar els aparells els líquids etc. a les 13.15 h. comença l’ex-
posició de la placa que durà 22 minuts.  Amb aquest motiu l’A-
grupació ja fa uns quants anys celebra aquesta efemèride amb 
un a exposició col·lectiva de socis,  la d’aquest any es va inaugu-
rar el passat  29 d’octubre. Amb una bona participació a la nos-
tra Sala d’exposicions vàrem poder gaudir d’una sèrie d’imatges 
molt variada e interessant. No comentaré cap  fotografia en par-
ticular, dons penso que totes elles mereixerien un comentari 
bastant ampli i el que més interessa és gaudir d’elles.

Felicito a tots els  participants i  els animo a continuar partici-
pant en els actes que s’organitzen.

Antoni Civantos
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EXPOSICIÓ
Exposició 175 Anys de Fotografia a l’Estatniversari

Moment de la inauguració, Umberto Victoria, Josep Vicente, 
Francesca Portolés, Carles Pociello, Josep Lluís Diez.

Elisenda Domingo

Anna BarnésVivenç Lafebre



Alfonso Campoy Pons Carla Lliveria Salvadó Magdalena Maurici Fradés
Albert Adroer Fortuny Mercè Martinez Jodar Salvador Molins Mendoza
Jaume Samper Monteys

· 2nd OLYMPIC PHOTO CIRCUIT2014, organitzat per Metzakis Manolis-Crete de Grècia. 
Miquel Peiró 22acceptacions i Menció Honorífica.

· GAUDIRFOTO 2014 II SALÓ INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA, organitzat per Foto 
Art de Reus (Tarragona). Miquel Peiró 2 acceptacions.

· 4ª BIENNAL ISF WORLD CUP 2014, organitzat per Image Sans Frontière. Miquel Peiró 15 
acceptacions.

· CONCURS FOTOGRÀFIC “FOTOMERCÈ 2014” organitzat per l’Ajuntament de 
Barcelona. Primer Premi: Jordi Llorca Martínez.

Agustí Codinach exposa la seva obra “9N, UN CAMÍ CAP A L’ESPERANÇA “ del 21/11 al 
12/12 a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, Roger de Llúria, 5 08010 
Barcelona.

Carme Ollé exposa la seva obra “kerepakupai vená” o el dilema de cruzar el umbral de la 
puerta, a l’espai expositiu del Consulat General de la República Bolivariana de 
Venezuela a Barcelona. Inauguració 2/12. 

Jaume Vilató exposa la seva obra “RECORDS DE LES PLANES” del 3 al 30/12 al Centre 
Cívic l’Elèctric, Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat Km 6,5 08017 Barcelona.

Jaume Llopart exposa la seva obra “QUAN ES FA DE NIT” de l’1 al 28/12 a la Sala Passadís 
del Centre Cívic Sant Martí, C/ Selva de Mar,215 08040 Barcelona.

El proper dia 13 de desembre a les 18:00 hores celebrarem la nostra 
tradicional Festa Infantil de Nadal. Preguem als familiars dels nens i nenes 
que vulguin venir-hi que els inscriguin a Secretaria indicant nom, 
cognoms i edat perquè el Pare Noel els porti un regal adient a la seva 
edat. Tindrem uns mags, berenar i la pinyata final. 

El proper dia 19 de desembre celebrarem el nostre sopar de Nadal a l’Agrupació. Apunteu-
vos a Secretaria i pagueu 15 euros  a l’Elisenda. Moltes gràcies.

Recordem que els dies 24 i 31 de desembre l’Agrupació estarà tancada per les vigílies de 
Nadal i Cap d’Any.

Preguem als socis que tinguin rebuts pendents de pagament, els facin efectius a Secretaria 
abans del dia 30 de desembre. Gràcies.
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NOTES

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

NOUS SOCIS

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN

FESTIUS DE DESEMBRE

NOTA DE SECRETARIA

SOPAR FRED DE NADAL

FESTA INFANTIL DE NADAL



Dia 2 dimarts, 18:30 hores, curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia 3 dimecres, 17:30 hores, Taller de Fotografia Estereoscòpica per Rafael Tirado
Dia 4 dijous, curs de fotografia per Manel Mataró
Dia 5 divendres, 18:30 hores, Sessió informativa sobre longituds reals i equivalents 

en les càmeres digitals d’òptica intercanviable per Josep Vicente 
Dia 9 dimarts, 18:30 hores, curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia 9  dimarts, 19:00 hores, Taula Rodona Excursionisme i Fotografia
Dia 11 dijous, 18:30 hores, curs de fotografia per Manel Mataró
Dia 12 divendres, 18:00 hores, Assesoria Fotogràfica per Miquel Peiró
Dia 13 dissabte, 18:00 hores, Festa Infantil de Nadal
Dia 16 dimarts, 18:30 hores, curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia 16 dimarts, 19:30 hores, Inauguració al Nou Espai de l’autor Jordi Borrell
Dia 17 dimecres, 19:30 hores, Inauguració de l’exposició “3D” de l’autor Manel 

Saiz
Dia 18 dijous, 18:30 hores, curs de fotografia per Manel Mataró
Dia 18 dijous, 19:30 hores, projecció audiovisual de Carles Moreso
Dia 19 divendres, 21:00 hores, Sopar de Nadal
Dia 23 dimarts, 18:30 hores, curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia 24 dimecres, tancat per vigília de Nadal
Dia 30 dimarts, 18:30 hores, curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia 30 dimarts, 19:30 hores, reunió de les dones fotògrafes
Dia 31 dimecres, tancat per vigília de Cap d’Any
Nota  El veredicte dels Temes obligats de desembre es passarà al dia 8 de gener. El termini 

per entregar les fotografies serà el dia 29 de desembre. El tema és “L’inseparable mòbil”.

Tots aquests actes són provisionals i poden variar de data 

Dia 8 dijous, 19:00 hores, veredicte del Concurs de Temes Obligats corresponent al 
mes de desembre. Tema: “L’inseparable mòbil”

Dia 9 divendres, taula rodona Excursionisme i fotografia
Dia 14 dimecres, primera reunió per l’audiovisual Bolets
Dia 15 dijous, 19:30 hores, inauguració de l’exposició i lliurament de premis  del 

Concurs Social de Fi d’Any 2014
Dia 27 dimarts, 17:30 hores, reunió Consell Tècnic
Dia 27 dimarts, 19:00 hores, reunió Consell Consultiu
Dia 27 dimarts, 19:30 hores, reunió de les dones fotògrafes
Dia 29 dijous, 19:00 hores, veredicte del Concurs de Temes Obligats del mes de 

gener tema: “El fum”
Dia 31 dissabte, 18:00 hores, Assemblea General de socis
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