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NOTES D’INTERÈS
Navegant per Internet, per Josep Vicente
Valentín	
  Sama	
   López-‐Aranda	
   és	
  un	
  gran	
  fotògraf,	
  desconegut	
  per	
  a	
  la	
  gran	
   majoria.	
  És	
  un	
  dels	
  
pioners	
   de	
  la	
  fotogra8ia	
  en	
  color	
  en	
  aquest	
  país.	
   Molta	
  gent	
   no	
  coneix	
  la	
  seva	
  obra	
  en	
  profunditat,	
  
ni	
  la	
  seva	
  dimensió	
  ja	
   que	
  és	
  molt	
   més	
   conegut	
   com	
  a	
   editor	
   tècnic	
   de	
  revistes	
   especialitzades,	
  
periodista	
  expert	
   en	
  tècnica	
  fotogrà8ica,	
   professor,	
  curator	
   i	
   especialment	
   com	
  el	
   director	
   de	
  la	
  
web	
   més	
   important	
   i	
  seriosa	
   del	
   panorama	
  de	
   la	
  fotogra8ia	
  a	
  Espanya	
   com	
   és	
   DSLR	
  magazine	
  
(www.dslrmagazine.com).	
   Valentí	
  Sama	
  és	
  òptic	
   per	
   la	
  UCM	
  i 	
  la	
  seva	
   experiència	
  en 	
  el	
  mitjà	
  foto-‐
grà8ic	
  s'inicia	
   el	
  1953,	
  professionalitzant	
   a	
  partir	
   de	
  1976.	
   Els	
   seus	
   coneixements	
  en	
  fotogra8ia	
  i	
  
sobretot	
   en	
  òptica	
  fan	
  que	
  els	
  articles,	
  les	
  proves	
   i	
  les	
   entrevistes	
   que	
  publica	
  a	
  DSLR	
   magazine,	
  
siguin	
  un	
  referent	
  mundial.	
   Mols	
  d'aquest	
  articles	
  són	
  citats	
  tot	
  sovint	
   en	
  altres	
  webs	
  de	
  fotogra8ia	
  
de	
   tot	
   el	
   mon.	
   Apro8iteu	
   que	
  estan	
  en	
  castellà	
  i	
  gaudiu-‐los.	
   Aprendreu	
   moltes	
  coses.	
   Les	
   proves	
  
d’objectius	
  són	
  les	
  millors	
  que	
  conec.

UN BON SALT!
Us	
  comuniquem	
  que	
  a	
  
partir	
  d’ara	
  totes	
  les	
  ex-‐
posicions	
  de	
  la	
  Sala	
  Bru-‐
no	
  Argemí	
  de	
  la	
  nostra	
  
Entitat,	
  sortiran	
  publica-‐
des	
  a	
  la	
  Guia	
  BCN	
  	
  de	
  
l’Ajuntament	
  de	
  Barcelo-‐
na.	
  
El	
  soci	
  i	
  amic	
  Albert	
  
Folch,	
  li	
  ha	
  posat	
  un	
  toc	
  
d’humor	
  amb	
  aquesta	
  
imatge	
  i	
  el	
  petit	
  text:
OK.	
  Ja	
  hi	
  som	
  dins!

“Un	
  petit	
  pas	
  per	
  l’home,	
  un	
  gran	
  salt	
  per	
  
l’Agrupació	
  FotogràDica	
  de	
  Catalunya”

ASSESORAMENT FOTÒGRAFIC
El	
  proper	
  dia	
  12,	
  dimarts,	
  a	
  les	
  18:30	
  h	
  els	
  consocis	
  Miquel	
  Peiró	
  i	
  Ulises	
  Gázquez	
  estaran	
  a	
  dis-‐
posició	
  de	
  qui	
  vulgui	
  portar	
  alguna	
  fotogra8ia	
  per	
  comentar-‐la	
  o	
  demanar	
  consell	
  per	
  millorar-‐la.

LA VIDA EN IMATGES
Recordem	
  a	
  tots	
  els	
  socis	
  que	
  cada	
  últim	
  divendres	
  de	
  mes	
  a	
  les	
  19:30	
  h	
  el	
  nostre	
  consoci	
  Fran-‐
cesc	
  Bedmar	
  ens	
  parla	
  de	
  les	
  seves	
  vivències	
  com	
  a	
  fotògraf.	
  Aquest	
  mes	
  parlarà	
  de	
  les	
  fotogra-‐
8ies	
  realitzades	
  pel	
  Jocs	
  Olímpics	
  del	
  92.	
  	
  Us	
  hi	
  esperem.	
  

EXPOSICIONS
SALA	
  BRUNO	
  ARGEMÍ	
  -‐	
  El	
  proper	
  dia	
  8	
  de	
  maig	
  a	
  les	
  19:00	
  hores,	
  inauguració	
  de	
  l’exposició	
  de	
  
l’autor	
  Antonio	
  Bolea	
  titulada	
  “L’elogi	
  de	
  les	
  tímides	
  ombres	
  en	
  l’any	
  de	
  la	
  llum”.
SALA	
  NOU	
  ESPAI	
  -‐	
  El	
  proper	
  dia	
  15	
  de	
  maig	
  a	
  les	
  19.00	
  hores,	
  inauguració	
  de	
  l’exposició	
  col·lecti-‐
va	
  dels	
  alumnes	
  del	
  curs	
  d’Il·luminació	
  impartit	
  per	
  Umberto	
  Victoria.

TEMES OBLIGATS DEL MES DE MAIG - “NATURALESA PURA”
Trobar	
  naturalesa	
  no	
  modiDicada	
  per	
  l’home	
  i	
  desvetllar	
  la	
  seva	
  bellesa,	
  pot	
  constituir	
  un	
  repte.
Veredicte:	
  dijous	
  dia	
  28	
  de	
  maig	
  a	
  les	
  19:00	
  hores.
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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
El Consell Directiu vol posar en coneixement del socis de l’Agrupació les
grans dificultats en que es troba des de fa molt de temps per tirar endavant
amb la publicació del Butlletí. Algunes vegades fins i tot ha estat impossible
tenir-lo enllestit de manera puntual quan corresponia.
Ja per l’Assemblea es va comunicar que no es disposava al Consell
Directiu de la figura del vocal de Butlletí i que era aquesta una situació no
desitjable i es va sol·licitar als socis presents a la mateixa, la seva
col·laboració, entrant a formar part d’aquest Consell Directiu i assumint
aquesta vocalia que estava vacant.
Ningú no va oferir-se a assumir el càrrec de vocal de Butlletí, i des de
llavors, la Elisenda Domingo, l’Anna Barnés i la Francesca Portolés, han
procurat tirar endavant la publicació amb la màxima puntualitat possible.
Però no és aquesta una feina que es pugui acumular als diferents càrrecs
de secretaria, presidència i voluntariat, és una tasca que requereix d’una
dedicació i responsabilitat d’una sola persona en la seva elaboració, tot i
que sempre necessitarà de la col·laboració dels socis i sòcies de l’Entitat.
Per aquest motiu, des d’aquest Consell Directiu s’ha acordat per
unanimitat deixar de publicar el Butlletí mentre no sigui possible cobrir la
vacant de la vocalia del Butlletí.
Aquesta decisió no tindrà cap repercussió en la comunicació entre
l’Agrupació i els seus socis, que seguirà sent fluïda, tal con s’està fent fins
ara per comunicació electrònica, pàgina web i xarxes socials. Intentarem
potenciar i millorar tot tipus d’informació sobre les nostres activitats, per
aconseguir que l’absència del Butlletí no perjudiqui als nostres associats.
Una entitat com la nostra, te molt difícil un bon funcionament al servei
dels seus socis, si no pot comptar amb la desinteressada col·laboració dels
mateixos tant en la programació de les seves activitats, com en dur-les a
terme.
Res més no es agradaria tant com poder comptar amb aquesta ajuda i
col·laboració i que no només un soci s’oferís a assumir la vocalia de Butlletí,
sinó que es pogués comptar amb la participació activa dels nostres socis per
ajudar a dur a terme tasques que entre tots assoleixin que l’Agrupació sigui
la que tots voldríem tindre.
Consell Directiu
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LLUM ARTIFICIAL
Sessions d’Estudi - Maig
Model
Alex
Dia 15
17:30 a 21:00 h.
Nu artístic
Fons verd espurnejat
No es treu el cinturó
Preu, 15 €

Model
Alita
Dia 22
17:30 a 21:00 h.
Nu artístic
Fons negre
Preu 15 €

Model
Natali
Dia 22
17:30 a 21 h.
Nu artístic
Fons negre
Preparació de
maquilladora
Preu, 18 €
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CONFERÈNCIA
Margarita Fresco - “El Minimalisme”
El passat 25 de març vam tenir l’oportunitat de, com ella
mateixa diria, compartir les experiències sobre el moviment
artístic multidisciplinari Minimalista, de l’autora Margarita
Fresco. La Margarita es denomina a sí mateixa com a fotògrafa
amateur intuïtiva i ens va explicar com a la seva ciutat, La Havana, sempre duia a sobre la seva càmera analògica carregada
amb pel·lícules de qualsevol tipus, fins i tot caducades, perquè
el veritablement important per a ella era no deixar escapar
aquell instant, ja que cada acte de la vida quotidiana del seu
país era un acte digne de ser plasmat en una imatge. Un país
que, segons l’autora, viu com en una bombolla, quasi surrealista, on fins i tot és natural allò que ens pot semblar inconcebible... qualsevol cosa per tal de sobreviure. Una Cuba on, pel
caràcter propi de la seva gent, els cubans ni s’ofenen ni es molesten si se’ls fotografia.
Sobre el Minimalisme, la Margarita ens va explicar que
aquest moviment va néixer després de la Segona Guerra Mundial, quan també té lloc l’aparició o l’auge d’altres moviments
artístics com el Land Art, l’Art Nouveau, el Realisme o el Pop
Art, així com l’Art Dada, a Alemanya. El nom de Minimalisme
prové del terme minimal, utilitzat per primera vegada pel
filòsof britànic Richard Wollheim al referir-se a una obra que
duia en sí mateixa un alt contingut intel·lectual alhora que un
baix contingut formal, i el podem apreciar en diferents manifestacions de l’art, com ara l’arquitectura –on trobarem la seva
major força-, a l’escultura, a la música i, fins i tot, a les arts
gràfiques. El punt culminant d’aquest moviment el podem trobar als EUA a principis dels anys 70 del segle passat. El Minimalisme, que no va pretendre ser res, va abastar molt, i té com
a objectiu principal la recerca de la bellesa objectiva mitjançant
la simplicitat.
En ser preguntada sobre com va arribar al Minimalisme, la
Margarita ens confessà que no sap precisar ben bé si ella va
arribar al Minimalisme o va ser el Minimalisme qui va arribar a
ella en un moment en el que buscava què fer amb si mateixa en
adonar-se que, en la societat actual, amb les seves limitacions,
com el fet d’haver de demanar permís a les persones per poder
fotografiar-les, -tan lluny del que ella estava acostumada a la seva Cuba natal- li creava una sèrie
de limitacions i entrebancs per poder realitzar fotografia de reportatge, que és llavors quan trobà
aquesta forma de poesia d’art que és el Minimalisme. Tot seguit començà a informar-se, veure
moltes fotos sobre el tema –mai suficients, recalca- per inspirar-se i tractar de centrar-se en la seva
idea i, a partir d’allí, confrontar el seu treball amb altres fotògrafs de diferents països i corroborar si
estava en el camí encertat. En qualsevol cas, però, per a ella era art, era poesia, era la manera d’obrir-se a un altre tipus de fotografia, molt creativa i amb molt de rigor... era aprendre a veure que
en molts moments podem fer la captura d’una imatge amb una altra lectura i que, alhora, ens produeixi gran satisfacció. La Margarita pertany al Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica i al Fondo
Iberoamericano de la Fotografía, ha realitzat exposicions tant individuals com col·lectives i ha rebut diferents mencions i premis.
Vicenç Lafebre
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Sala NOU ESPAI
MUY FRÁGIL per Gregorio Vargas
El passat dia 7 d’abril vàrem inaugurar al Nou Espai una original exposició del nostre consoci i amic Gregorio Vargas sota el
títol de “Muy Frágil”. Es tracta d’una excel·lent col·lecció de
imatges fetes amb tècnica mixta : Fotografia digital i tocs de pintura. El color vermell domina en la majoria de les obres.
L’autor ens va explicar que volia representar tota la violència
que pateixen les dones en aquesta nostra globalitzada societat.
Els burques, les violacions, els maltractaments físics i psicològics,
etc. Les imatges molt ben presentades i ordenades ens van mostrant tota aquesta violència, les pinzellades vermelles remarquen
molt i molt el context de l’exposició.
En la presentació, les dues
models que van protagonitzar el
reportatge van lloar la sensibilitat de l’autor i vàrem parlar de
com participar en aquesta denuncia les va satisfer plenament.
Les dues varen dir que encara
se’n parla poc i que tan de bo
s’acabés tot aquest patiment
femení per culpa d’un món
massa masclista.
Jo mateixa, com a dona, i
altres espectadores vàrem coincidir en què algunes imatges ens
posaven la pell de gallina . Penso que aquesta mostra no deixa
indiferent a ningú.
Afegir que l’amic Gregori és
un fotògraf molt creatiu que vol
innovar sempre. Felicitar-lo pel
seu original talent tant en fotografia com en pintura, aquesta
última faceta la va heretar del
seu avi, que era un reconegut
pintor equatorià.
Esperem que ens vagi sorprenent amb nous treballs i estem molt d’acord amb denunciar, com ell, tanta violència de
gènere, i agrair-li el fet de donar-li a aquesta mostra, un toc
tant digne i personal.
Fotografies:
Francesc Estragué

Elisenda Domingo
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Sala BRUNO ARGEMÍ
IMPRESSIONS XINESES per Josep Lluís Roig
Des d’aquest 19 d’abril podem gaudir d’aquesta proposta d’en Josep Lluís Roig (44 anys afiliat a
l’AFC) i que ens trasllada a molts kilòmetres de
distància i que de la ma de la fotografia ens és
permet superar. Roig tingué l’oportunitat de viatjar
a la Xina quan encara ni el turisme ni la cultura de
masses occidental no hi tenien presencia i això es
deixa entreveure en aquesta cinquantena d’imatges acolorides amb una pàtina que denota aquell
estat no només d’un temps passat sinó també d’un
entorn social amb característiques pròpies i que la
fugacitat de l’estada del fotògraf imbuïda per la
magnificència del lloc i el tràfec del que passa no
li permet desenterinyar. En tota aquesta mostra on
els xinesos s’hi troben a gust, especialment els infants que mostren un estar més despreocupat davant la càmera, l’autor ens va mostrant un seguit
d’escenes força singulars respecte el que estem
habituats. Alguns paisatges ens son ara més coneguts però d’altres encara ens resulten novedosos
d’aquesta civilització que és capaç de fer escales a
indrets on nosaltres no només no ens ho plantegem sinó també de la forma en la que s’han realitzat. A més a més d’aquesta garrativada
mirada produïda pel desencaix entre el que tenim davant i l’acervatiu posseït, la mostra
ens trasllada també aquella angoixa de qui està en un
lloc on cal restar sempre atent a allò que succeeix sense
perdre també de vista a l’intèrpret, ni més ni menys que
el fil umbilical que ens permetrà poder realitzar la nostra tasca i que en Josep Lluís recull en aquella imatge
on només hi apareix un occidental prenent-se un respir…
Al·lean Olko, crític d’art
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Concur Social
BASES DEL CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA D’ESTUDI 2015
Participants: Tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya .
Obres: Un màxim de 3 per autor, fetes a la nostra Agrupació en les sessions
col·lectives dels dos últims anys.
Presentació: Reforçades amb cartolina rígida 30 X 40 cm vertical, d’un gruix
de 1 a 3 mm.
Format: Lliure.
Modalitat: Totes les tècniques.
Pliques: Nom i cognoms de l’autor al darrere de l’obra.
Admissió: Fins al 20 de juny del 2015.
Veredicte: El dia 26 de juny de 2015 a les 19:00 hores.
Premis: Un primer, un segon i un tercer premis, que seran lliurats en el Dinar
de Germanor.
Exposició: Del 29 de juny al 18 de juliol del 2015 al Racó del Soci.

CONCURS PER LA PORTADA DE LA REVISTA “AULES”
La fotografia és per a la portada de la revista AULES, que edita
trimestralment les AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA
GENT GRAN DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. Aquesta Associació és una entitat sense ànim de lucre que aquest any 2015 compleix 35 anys. El tiratge és de 4.500 revistes que es distribueixen,
entre els socis que són 4.000. També s’envia a professors universitaris, diferents facultats de la Universitat de Barcelona i altres associacions de Gent Gran.
Participants: Podran participar-hi tots els socis de l’AFC.
Tema: Paisatge-Tardor
Obres: Arxius digitals en format vertical (màxim 3 per autor).
Presenctació: Els arxius digitals s’enviaran per e-mail al correu
electrònic concursos@afc.cat, o s’entregaran en un llapis de
memòria o en un CD a Secretaria, el nom del fitxer serà el nom de l’autor i el títol de la
obra. Els arxius hauran de tenir almenys 2000 píxels pel costat més petit, una resolució de
300 ppi i estar en format JPEG a la màxima qualitat.
Premi: La fotografia guanyadora es publicarà en la portada de la Revista AULES.
Jurat: Estarà format per 3 persones qualificades.
Admissió: Fins el 13 de maig de 2015.
Veredicte: El 14 de maig de 2015 a les 19:30h.
Notes: Tots els CD presentats al concurs seran retornats als seus autors a partir del 18 de Maig
de 2015. L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya no es fa responsable de qualsevol deteriorament fortuït dels arxius o dels CDs. El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les bases per part del concursant.
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Concurs Social
ARXIUS DIGITALS DE L'AFC - 2015

Participants: Podran participar-hi tots els socis de l'Agrupació fotogràfica de
Catalunya que ho desitgin.
Tema: Lliure.
Obres: Arxius digitals amb un màxim de 3 per autor . No cal que tinguin unitat
temàtica. Els arxius digitals que es presentin no han d’haver estat obres premiades en el Concurs Lliure ni reproduccions d'altres autors.
Presentació: Els arxius digitals es presentaran en un CD on hi haurà escrit el
nom de l’autor i el títol de les obres. Els títols de les obres hauran de coincidir amb els noms dels arxius gravats al CD. Els arxius hauran de tenir almenys 2000 píxels pel costat més petit , una resolució de 300 PPI i estar en
format JPEG a la màxima qualitat . Si l’autor vol un ordre de projecció haurà
de numerar els arxius..
Premis: Un premi d'Honor amb Trofeu a la millor col·lecció de tres obres. Dos
premis de amb Medalla a les dues millors obres individuals. Els premis no es
podran declarar deserts i no es concedirà més d'un premi per autor. El
guanyador del Premi d'Honor passarà a formar part del Consell Tècnic. Els
guanyadors dels primers premis que els guanyin dos anys seguits o tres alterns passaran a formar part del Consell Tècnic.
Jurat: Estarà format per tres persones qualificades.
Admissió: Fins a les 20.00 hores del dia 13 de juny del 2015.
Veredicte: Serà públic el dia 19 de juny del 2015, a les 19:00 hores.
Projecció: El 8 de juliol del 2015, a les 19:30 hores.
Lliurament de premis: El dia 8 de juliol del 2015 en acabar la projecció de les
obres.
Notes:
· Tots els CD presentats al concurs seran retornats als seus autors a partir de l’1
de setembre del 2015.
· L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya es reserva el dret de fer duplicats dels
arxius guanyadors per formar part del Museu de l'Entitat.
· L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya no es fa responsable de qualsevol deteriorament fortuït dels arxius o dels CDs.
· El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les bases per
part del concursant.
· Si es presenta el cas d'anul·lació d'un premi, aquest restarà desert a tots els
efectes.
· Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel Vocal de Concursos i Exposicions
amb l’assessorament del Consell Tècnic.
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Taller
TALLER DE MACROFOTOGRAFIA

El soci Carles Moreso, gran especialista en el
mon de la macrofotografía en el que capta tot
tipus d’insectes ens va transmetre d’una manera
planera i enteneradora en que consistía aquesta
especialitat fotográfica. La información la varem
rebre durant dues jornades, la primera ens va
parlar de les càmeres, objectius, tubs d’extensió,
manxes d’aproximació…, amb la finalitat d’aconseguir la millor presa.
La segona part, la pràctica, la vam realizar al
magnífic Jardí Botànic, en el que tant la variada
vegetació, les diferents formes de les fulles, la
varietat cromàtica de les flors i la quantitat d’abelles i altres insectes, ens van facilitat captar
una gran diversitat d’imatges.
Sens dubte va ser una experiencia molt agradable i profitosa, a la que a tots ens va quedar
ganes de repetir-la. Gràcies Carles, per compartir
amb nosaltres les tevés experiencies i coneixements.
Francesca Portolés
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats

b/n

Març: Bicicletes en moviment
El passat dia 25 de febrer vàrem inaugurar una esplèndida exposició antològica de fotografies Juan Manuel Benavente - 9,33
· Premi del mes
de la nostra estimada
consocia Carme García
Padrosa. Els que l’hem coneguda, creiem que la Sra.
Carme és tot un exemple com a fotògrafa pionera de Catalunya, en uns anys en què poques dones destacaven en
aquest complicat món de l’art de la llum. Guanyadora
d’infinitat de concursos nacionals i internacionals i artista
molt interessada en cercar formes innovadores i modernes de fer fotografia, va refusar moltes ofertes per convertir-se en fotògrafa professional i de publicitat perquè, per
a ella, el més important del món era la seva família. Sòcia

d’honor de l’Agrupació on pertany des de
principis dels anys 50 del segle passat, va
fundar amb altres sòcies l’any 1962 un
grup femení. Molts anys després, ja en
aquest segle XXI, va seguir capitanejant
l’actual grup
Rafael Planas - 8,33
de dones
fotògrafes de l’Agrupació.
La Sra. Carme ha donat el seu fons fotogràfic al Museu de casa nostra i aquesta és
la primera exposició antològica amb moltes de les millors imatges que ens ha cedit.
Notem com li agrada retratar altres dones,
retrats amb l’entorn molt acurat, dones als
mercats, les que despatxen, les que miren,
les que compren... moltes captades en picat per ressaltar més tot el ventall de les
parades d’aliments. Imatges de cavalls,
criats salvatges i capturats per vendre’ls,
aquí abunda el color sèpia que fa més impactant aquesAdolf García - 8,33
ta natura salvatge. Els infants també apareixen en moltes fotografies, corrent i jugant pels carrer de
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ciutat vella a Barcelona, d’altres
captats en pobles, imatges molt
tendres que la Sra. Carme amb la
seva capacitat d’empatia va
immortalitzar. Paisatges amb lineals i diagonals, imatges molt
geomètriques i modernes per
l’època. Homes carregant i descar r eAnna Barnés - 8
gant
mercaderies a l’antic Born. I d’altres temes més que per manca
d’espai no citaré. Aquesta magnífica exposició ha estat un petit homenatge a una persona que es mereix tot el nostre agraïment pels
anys que ha dedicat a l’Agrupació,
com a jurat, com a guanyadora de
concursos o assistint a tots els actes
que podia.
El proper més de juny la Sra. Carme
farà 100 anys i des de aquestes ratlles li
enviem una forta abraçada de tots els
socis que
Josep Gabaldà - 8
l’estimen. Ens
deu encara una visita, l’esperem amb
els braços oberts, estimada Carme
García.
Elisenda Domingo

Classificació
BLANC i NEGRE

Joan Prat - 7,33

Juan Manuel Benavente
Rafael Planas
Josep Gabaldà
Anna Barnés
Toni Torres
Francesca Portolés

Punts
47,00 punts
45,00 punts
44,67 punts
44,33 punts
44,33 punts
44,00 punts
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Març: Bicicletes en moviment

Anna Barnés - 9 · Premi del mes

Francesca Portolés - 9
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color

Joan Prat - 8,33

Josep Gabaldà - 7,67

Classificació

COLOR
Josep Gabaldà
Francesca Portolés
Adolf Garcia D
Josep Mª Bonjoch
Carme Ollé D
Carles Prieto

Punts
49,00 punts
47,33 punts
45,67 punts
44,00 punts
44,00 punts
43,33 punts
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HOMENATGE
HOMENATGE A DOS SOCIS VETERANS
El darrer dia 25 de març a la sala “Bruno Argemí” presidida per la nostra Presidenta, Francesca Portolés, es va atorgar els mèrits als nostres estimats socis veterans,
Domènech López Alió i Jordi Guitart Eladi, el primer un diploma de 50 anys de soci,
al segon la medalla dels 20 anys. Se’ls va aplaudir molt a tots dos. Vull expressar la
meva cordial felicitació i desitjar-los tota classe de benaurances. A l’amic Alió he tingut la sort de conèixer-lo de molt jove, a principis dels anys seixanta del segle passat,
com a nou soci es va adaptar molt ràpidament i va aconseguir un segell molt personal
en la fotografia competitiva, va ser
guanyador de molts concursos, malgrat
això, no he tingut la sort de conèixer en
Jordi Guitart Eladi, aprofito per desitjar-li
tota classe de mestria al seu ambient fotogràfic i a la seva gran afecció. Pels dos
socis tinc admiració total ja que han donat tots aquests anys i que han fet possible manifestar-se artísticament.
Jaume Jorba Aulés
Fotografies: Agustí Codinach
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EXCURSIÓ
CALÇOTADA A ROCAFORT DE QUERALT
El passat dia 18 d’abril vàrem encetar la temporada d’excursions, que ara organitzen un petit equip de socis, des de que l’amic Manel Saiz va deixar d’encarregar-se’n.
No es va omplir l’autocar, potser perquè feia pocs dies que vàrem tenir les mini-vacances de Setmana Santa. De totes maneres la sortida es va dur a terme, amb
un dia magnífic de primavera.
La visita al Celler modernista de la Cooperativa Vinícola del poble del Serral,
obra de l’arquitecte Pere Domènech i Roura, va resultar força interessant, després
ens varen deixar tastar els vins i caves i quasi bé tots en vàrem comprar. Al petit
poble de Rocafort de Queralt vàrem visitar l’Església i el Campanar, el rector ens
va rebre molt amablement i ens va ensenyar tots els racons del bonic temple.
El dinar va resultar impressionant, pensem que van ser els millors calçots que
recordem. Tot molt abundant, tant que ens vàrem donar unes capses perquè ens
portéssim menjar a casa. Tot un detall. Es va brindar per l’Agrupació, es va fer la
foto de grup i encara vàrem tornar al poble del Serral per fer més fotografies.
Recordeu que hi haurà un concurs fotogràfic i el guanyador tindrà la propera
excursió de franc.
El grup d’excursions ja n’està preparant una de nova per a principis de juliol.
Esteu atents al Butlletí o pregunteu a Secretaria.
Elisenda Domingo
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XERRADA
UNA TARDA AL TENIS per Francesc Bedmar
Quan un va a escoltar una xerrada d’en Francesc Bedmar ha d’anar sabent que la fotografia és el justificant de la trobada però que, a la mateixa vegada, les anècdotes que
van fluint ajuden a descobrir que la relació del fotògraf amb el tema és molt profunda i
directa.
Aquest mes el tema era l’experiència de més 40 anys com a fotògraf professional del
Reial Club tennis Barcelona i tots els que hi érem ens vàrem sentir transportats en el
temps recorrent la historia del tennis a Barcelona, relatada per algú que ha estat capaç de
viure’l amb totes les persones que hi participen, des dels que recullen pilotes fins als presidents del club, passant pels jugadors i àrbitres que, finalment, son els que queden en la
memòria del aficionat.
Perfectament enquadrats, amb fotografies tan de les persones com del seu esforç, van
anar apareixent els nostres herois tennístics de les diverses èpoques, Roy Emerson, Manuel Santana, Andrés Gimeno, Ilia Nastase, Bjorn Borg.... fins als actuals com Rafael Nadal, sense oblidar a elles, Martina Navratilova, Mónica Seles, Arantxa Sànchez Vicario i
tantes d’altres.
En certs cassos algun d’aquests tennistes, segons ens va explicar en Francesc Bedmar,
van tenir una relació directa amb vivències personals seves, com la sentida anècdota amb
en Joan Gisbert.
Les últimes fotos van servir per comprovar el sentiment d’apreci que s’ha guanyat en
aquest esport a tots els nivells. Moltes gràcies per les il·lusions i records que ens va tornar
a portar a molts de nosaltres i fins a la propera xerrada que seguint en la línia de l’esport,
ens parlarà dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.
Pere Puigdollers
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EXPOSICIONS
CINEMA A L’AFC
A la nostra Entitat tenim un grup tres socis
gran afeccionats al cinema, que d’una manera
silenciosa es reuneixen per anar a elaborant els
seus curts per desprès delitar-nos. Ells son Carlos
de Pablo, Ferran Agüir, Francesc Villaubi, que
han creat el Grup de Cinema de ESA PRODUCCIONS. El passat dia 23 de març van projectar a
la Sala Bruno Argemí “Un Pueblo singular”, que
tracta d’uns fets ocorreguts a un poble de muntanya. Altres vegades n’han projectat d’altres que
conjuntament gaudim.
També cal assenyalar d’aquest grup, es que
sempre que se’ls ha demanat col·laboració per
captar cinematogràficament qualsevol esdeveniment de l’Entitat, ho han fet de bon grat, i es per
això que disposem de diversos curts testimonis
d’un passat proper. Entre ells, “Carme García
Pedrosa”, “La Gran Guerra 1914-2014”, “175
anys del daguerreotip a Espanya”, “Haikus”...
Gràcies als tres, i esperem gaudir aviat dels
curts que teniu en projecte.

Francesca Portolés
Fotografies: Agustí Codinach

Exposició “Món Geganter”
Es tracta d’una gran exposició sobre el món geganter que conte mas de 300 reproduccions de
gegants i nans de diferents poblacions de Catalunya, Pais Basc, Navarra, Aragó, Illes Canàries, etc.
L’exposició també conté fotografies del món geganter així com cartells, pinc, Llibres i més tots relacionats amb gegants i nans. Aquesta exposició ha estat promoguda pel col·leccionista i artesà F.
Xavier Lete i compta amb la col·laboració especial de L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
La sala compta amb una projecció audiovisual, de gegants de Lilla, Montblanc, Reus, Cambrils, Sa Pobla, etc. També es podrà veure una exposició fotogràfica molt singular sobre gegants i
nans. Així como fotografies en 3D, de diversos companyes de AFC. Sala d’exposicions “ Sant Feliu” (Plaça de Sant Miquel). Podreu visitar l’exposició els dies: 7 de maig de 17 a 20 h; 8-9-10 de
maig d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
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SORTIDA
Sortida fotogràfica a Montjuïc
El darrer 13 de marc vàrem anar a
Montjuïc a retratar alguns dels esplèndids racons que adornen aquesta entranyable muntanya.
Estàvem pràcticament acomiadant l'hivern i a les portes de la primavera. Encara que lluny del seu millor moment,
en plena primavera, els indrets visitats
ja feien tot el goig que es necessita per
fer bones fotografies.
Vàrem començar amb un problema
imprevist, unes obres, que ens van impedir de poder visitar el Jardí Botànic
Històric. Tornarem un altre dia doncs
mereix una visita.
Afortunadament, en aquell indret al
costat d'un jardí n'hi ha un altre tant o
més interessant.
Vàrem anar seguidament, com ja estava
previst, als jardins Laribal, amplis, variats i molt ben cuidats. En aquests jardins es troba la coneguda "Font del
Gat".
A continuació, també segons l'itinerari
previst vàrem anar als jardins del "Teatre Grec", un altre espai amb moltes
oportunitats per fer diferents tipus de
fotografies.
Fins la propera.
Josep Vicente
Fotografies: Francesca Portolés
i Josep Vicente
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CONCURS TEMES OBLIGATS 2015-16
Propostes dels Temes Obligats pel 2015-2016
Els socis votaran els vuit temes que prefereixin per constituir el concurs.
Les respostes s’han d’enviar a concursos@afc.cat.
01. Minimalisme (Imatge reduïda a lo essencial, exclosa d’elements sobrants)
02. Arqueologia Industrial (Llocs i maquinària utilitzada durant el procés industrial)
03. Street foto (Fotografia de carrer, intentar captar moments essencials)
04. Fotografia nocturna, el misteri de la nit (Captar la màgia i el misteri de la
nit, llums suaus, tenebres, ombres sospitoses...)
05. Mostres d’afecte i amor en el més ampli sentit de la paraula.
06. Natura morta amb una sabata (És la representació de matèria inanimada,
en aquest cas és imprescindible que hi hagi una sabata)
07. Fotografia macro d’un peix (Cal descobrir les infinitats de textures i colors que te un simple peix).
08. La bellesa del somriure (Captar aquest gest tant habitual sense distinció
de l’edat)
09. L’opulència en època de crisi (Una oda a l’excés en un mon en crisi,
joies amb incrustacions, cotxes luxosos, teixits daurats, menjars exquisits...)
10. Foc (Produït per qualsevol mitjà o circumstància)
11. Modernisme (Tenim una ciutat molt rica en aquest aspecte i molt agraïda
per la fotografia).
12. Reflexes d’aigua (A vegades per neta i a vegades per bruta, l’aigua sovint
ens regala imatges i genera formes que poden ser molt boniques).
13. Sortides o postes de sol (Qui no n’ha fotografiat mai una, serem capaços
d’afegir-hi toc personal del fotògraf?).
14. Gent treballant (El Fotògraf passeja pels carrers, badant, cercant imatges,
per què no captar la de la gent que fa feina?).
15. Fotògrafs (Per què no captar a d’altres persones que com nosaltres gaudeixen de la fotografia i a vegades poden ser motiu d’una bona toma?).
16. Fotografia en moviment de tots els actors d’una Festa Major (Públic, Castellers, Capgrossos, Gegants, etc. que mostrin la festa)
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NOTES
NOUS SOCIS
· Alfredo Garrido Viñas

· Eduardo Bertrán Ruiz

· Mª Rosa Closa Boixeda

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN
· Del 4 al 31 de maig del 2015 el consoci Jaume Vilató exposa al Centre Cívic Sarrià, c\
Eduardo Conde 22-42 Barcelona, la seva obra titulada “Entorn a Santa Maria del Mar”

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
Carme Ollé: · XV ciudad de Torremolinos - 4 fotografies seleccionades; · XI concurso mirar la
arquitectura - 1 fotografia seleccionada
Ei POiNT: · II BlogeOndarebizia "meatzeondarea" - 3 fotografies seleccionades; · I Bienal internacional de fotografía de Guayaquil (Ecuador) - 1 fotografia seleccionada; · XI concurso
mirar la arquitectura - 1 fotografia seleccionada
Miquel Peiró: · Greek Photographyc Circuit 2015, Grecia - 21 acceptacions; · Bristol 2015,
Inglaterra - 1 acceptació i Menció honorífica; · This is Life, Finlàndia - 2 acceptacions; · 39
Trofeo Torretes, Spain - 2 acceptacions; · Photo Art Prague, Txequia - 5 acceptacions
Usrecordem que el dijous 21 de maig a les 18:30 h es farà la primera sessió de la nova activitat

FORO DE FOTOGRAFIA
“Foro de discussió de fotografia” moderada pel nostre consoci i professor Manel Mataró. Aquest és
un espai per comentar fotografies, no hi hauran lliçons magistrals, però sí que es parlarà del que
cada un dels assistents pensa de la fotografia que es mostra en aquell moment, ho podran fer en
tota llibertat, seguint els seu criteri i gust personal, d'aquí sortirà una nova manera de fer fotografia,
«la que ens agrada». Les fotos a comentar seran les que, per estricte ordre d’arribada a l’adreça:
foro@afc.cat es rebin a la web de l’AFC. El fitxer de cada foto enviada serà en format jpg i no tindrà més de un megabit. Podrem portar el fitxer RAW o al PSD el dia de la sessió del “Foro” per si
volem que el treballem “in situ”. Les següents sessions es portaran a terme els penúltims dijous de
cada mes. Trobareu tota la informació en l’anterior Butlletí d’abril.

TRES SOCIS GUANYADORS!
Aquest any en el XXCVII CONCURS DE FOTOGRAFIA “Sant Jordi”, organitzat pel Grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels, de tema “El paisatge és el cel”, tres socis de la nostra Entitat s’han endut els tres premis Nacionals: 1r premi, Josep Escalé; 2n premi, Emili Combalía; 3r
premi: Francesca Portolés. Us animem a participar-hi el proper any i mantenir el lloc en què hem
deixat aquest any la nostra Entitat.
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ACTES
ACTES MAIG
Dia 6, dimecres, 18:30 h. Curset d’Street foto a càrrec d’Ivan Sanczewski
Dia 7, dijous, 20:00 h. Veredicte del Concurs Fotogràfic de Sant Ponç.
Dia 8, divendres, 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotográfica de l’autor
Antonio Bolea
Dia 8, divendres, 18:30 h. Curset d’Street foto a càrrec d’Ivan Sanczewski
Dia 9, dissabte, 10 del matí Sortida de practiques del curset d’street foto
Dia 11, dilluns, 18:30 h. Debat sobre la fotografia de la pel.licula
“Nebraska” a càrrec de Josep Vicente
Dia 12 , dimarts, 18:30 h. Comentari de fotografíes per Miquel Peiró o
Ulises Gazquez
Dia 13, dimecres, 10 del matí Sortida fotográfica al roserar del Parc de
Cervantes
Dia 13, dimecres, 18:30 h. Revisió i Comentari de les fotografíes del Curset
d’Street Foto
Dia 14, dijous, 19:30 h. Veredicte Concurs Portada Revista Aules
Dia 15, divendres, 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica dels alumnes del curset d’il.luminació d’estudi.
Dia 15, divendres, 18:00 h. Sessió d’estudi amb model.
Dia 15, divendres, 19:00 h. Veredicte del Concurs “La propera de franc”
Dia 21, dijous, 18:00 h. Foro de Discussió de Fotografíes, per Manel Mataró
Dia 22, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 26, dimarts, a les 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
Dia 28, dijous, 19:00 h. Veredicte del Concurs de Temes Obligats. Tema : La
Naturalesa Pura.
Dia 29, divendres, 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 29, divendres, 19:30 h. Xerrada Fotográfica amb Francesc Bedmar
AVANÇAMENT ACTES JUNY
Dia 9, dimarts, 18:30 h. Comentari de fotografia per Miquel Peiró i Ulises
Gázquez
Dia 15, dilluns, 19:30 h. Al Nou Espai: Inauguració de l’exposició sobre
“Street Foto”
Dia 18, dijous 18:30 h. Fòrum de discussió de fotografies, a càrrec de Manel
Mataró
Dia 19, divendres, 19;30 h. Veredicte del concurs Social d’Arxius Digitals
Dia 26, divendres 18:30 h. Xerrada fotogràfica amb Francesc Bedmar
Dia 30, dimarts, 19:30 h. Reunió de les Dones Fotògrafes
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