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EDITORIAL

DOMINGO FERNÁNDEZ

LES AGRUPACIONS
FOTOGRÀFIQUES:
RENOVAR-SE O MORIR
Si a finals del segle passat es
preveia un futur incert per a les
agrupacions fotogràfiques, els
darrers anys hi ha hagut un canvi
important que ha provocat un gir
cap a una altra direcció. L’arribada
de l’era digital a la fotografia ha
universalitzat el seu ús i, conseqüentment, ha incrementat l’interès dels
usuaris vers aquestes agrupacions.
Aquesta nova situació ens fa plantejar moltes coses sobre quin és el
paper de l’agrupació fotogràfica, quin serà el seu futur i quin és el model
més adient per desenvolupar la tasca associativa dins el món de la
fotografia.
Avui dia hi ha molta gent interessada en la fotografia que acudeix a les
agrupacions fotogràfiques per demanar informació, assessorament i
formació.

Un dels eixos principals d’una associació fotogràfica ha de ser l’organització
d’activitats de diversa índole: lligues fotogràfiques locals i provincials,
cursos i tallers formatius, accessos federatius, concursos locals i nacionals,
espais d’intercanvi, assessorament i préstec de material, relació social
entre diferents agrupacions, sortides pràctiques, exposicions col·lectives
i individuals, mostres i conferències, contactes professionals, treballs en
equip, accés a bases documentals, assessorament legal i participació a
festivals fotogràfics, entre d’altres.
Aquesta és la intenció de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica
de Blanes: continuar amb l’impuls d’iniciatives que ajudin a apropar la
cultura fotogràfica al ciutadà i reivindicar la seva consideració artística
i documental.
És l’aposta que es va engegar fa uns anys i que, en el seu dia, va
aconseguir convertir l’AFIC de Blanes en un clar referent de la cultura
fotogràfica del país. Amb aquestes bases, i tenint en compte els encerts
del passat, hem de treballar de valent per una entitat que acull persones
de tota índole que comparteixen la passió per la fotografia.
Benvinguts al nostre entorn “fotogrAFIC”.
Domingo Fernández Chico

Les associacions fotogràfiques han de ser veritables centres culturals de
la fotografia, que converteixin la seva seu social en un lloc d’acollida per
a qualsevol corrent d’art fotogràfic. També han de ser un lloc de suport
per a la joventut i les noves tendències. Només les associacions que
siguin capaces de renovar-se cap a aquesta direcció i renovar el concepte
d’entitat es mantindran.
I, amb aquests plantejaments, des de les entitats haurem de canviar
les federacions, les confederacions i tots els òrgans establerts, ja que
darrerament tenen un funcionament excessivament estàtic.
És el moment de replantejar el model d’entitat i valorar el tipus
d’agrupació que volem per formar-nos i créixer com a fotògrafs. Aquests
plantejaments han d’esdevenir les actuacions que han de marcar el camí
de l’agrupació. Una agrupació que ha generat i generarà grans fotògrafs
i grans amistats, una entitat que dóna suport a la feina dels seus socis i
que evita les exclusions estètiques.
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GALERIA SOCIAL

FOTOGRAFIES PRESENTADES A
LA FOTOLLIGA 2007/08
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PARLEM de NOSALTRES NARCÍS MUNSÓ
HISTÒRIA DE L’AFIC
BLANES
A l’AFIC Blanes tothom hi és
benvingut, cadascú hi aporta
el seu granet de sorra i tots
plegats fem més gran la nostra
agrupació. Veig amb satisfacció
com aquest any s’ha tornat
a assolir el primer lloc per
agrupacions a la Fotolliga
Gironina. Això vol dir que la cosa va bé, que es fan bé les coses.
Felicitem-nos!
Vaig entrar a l’AFIC Blanes a principis de la dècada dels setanta, quan
la nostra nau fotogràfica singlava cap a l’èxit, conduïda amb fermesa per
un entusiasta i eficient timoner: en Josep Maria Padern. Van ser anys
esplendorosos per a la nostra entitat.
La dècada dels vuitanta ve marcada per una pujada brutal dels preus
dels articles fotogràfics. La gent fa menys fotos i l’Agrupació entra en
una dinàmica descendent que va durar uns anys, i que va estar apunt
de provocar la seva desaparició. Després de tocar fons es produïren
tres fets que, penso, van canviar la negativa inèrcia en què havia caigut
l’Agrupació i que van permetre començar un positiu renaixement.

La dècada dels noranta ha estat una època de consolidació i creixement
de l’associació, tant a nivell local com entre la resta d’entitats gironines.
Celebrem les noces de plata del Trofeu Quillat i el 97 assolim per primera
vegada el primer lloc a la Fotolliga gironina.     
L’entrada en el nou mil·lenni representa també, de ben segur, l’entrada en
el moment més dolç de la nostra entitat. La generalització de la fotografia
digital ha representat un canvi radical dins el món fotogràfic. Ha abaratit
de manera extraordinària el seu cost i ha proporcionat una allau de
recursos inimaginables fins a aquell moment. Ha propiciat l’aparició d’un
nou i nombrós tipus de fotògraf: el fotògraf del “photoshop”. L’ordinador
i la impressora han deixat obsolets els laboratoris i tots aquells estris
imprescindibles de la “cambra fosca”. La informàtica ha guanyat a la
química.
Potser s’ha perdut un xic de romanticisme, però les noves tècniques obren
un ventall prou ampli perquè els nous fotògrafs puguin desenvolupar tota
la seva creativitat artística.
Estem a tocar de les noces d’or de la nostra agrupació. Ens sentim
orgullosos del dinamisme actual i a punt per celebrar amb el màxim
esplendor una efemèride tan important.
Endavant AFIC Blanes!

En primer lloc, poder entrar a la lliga gironina d’entitats fotogràfiques.
Hi vàrem entrar pels pèls, ja s’havien tancat les inscripcions. És una
deferència que sempre els haurem d’agrair. Això va permetre que aquell
petit grup d’afeccionats que encara quedàvem hi poguéssim participar.
Feia massa temps que no podíem acabar, per falta de participants, les
lligues que intentàvem organitzar.
En segon lloc, l’empenta que va representar per a l’Agrupació el fet que
l’Ajuntament patrocinés el Trofeu Quillat i que aquest es pogués
tornar a celebrar. L’efemèride va fer que la gent veiés de nou fotografia i
que alguns s’engresquessin a entrar a l’AFIC, l’entitat organitzadora.
En tercer lloc, els cursets de fotografia que es van començar a organitzar
i que tan bons resultats estan donant des del punt de vista econòmic i,
sobretot, com a font de captació de nous afeccionats.

SERRA I SERRA
ASSESSORS

ADVOCATS - ASSESSORS
JURÍDICS
C. Girona, 10B,1r
17300 Blanes (Girona)
TEL.- FAX 972 35 70 39
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AFIC CELEBRARÀ L’ANY 2010 EL SEU 50è ANIVERSARI
Coincidint amb el 50è aniversari de l’AFIC, Blanes ha estat seleccionada
per la Federació Catalana de Fotografia per celebrar la XXVII Festa de la
Fotografia. Aquest esdeveniment se celebra cada any en una localitat
catalana diferent.

Quan es va fundar, l’any 1960, en formaven part un reduït nombre de
persones. Actualment, a punt d’acomplir els 50 anys, l’AFIC Blanes
compta amb més de 100 socis actius que gaudeixen compartint els seus
coneixements i els seus instants fotogràfics.

D’altra banda, està previst que properament es formi una comissió
que s’encarregarà de l’organització dels actes commemoratius del 50è
aniversari de l’AFIC. Estarà oberta a totes les entitats, organismes i
persones que hi vulguin col·laborar.

L’AFIC és membre destacat de l’Associació Gironina d’Entitats
Fotogràfiques, forma part de la Federació Catalana de Fotografia i està
vinculada a la Confederación Española de Fotografía.

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes és una entitat cultural
sense ànim de lucre, dedicada a l’ensenyament, la promoció i la difusió
de la fotografia. El seu principal objectiu és crear un espai d’intercanvi i
aprenentatge en què persones aficionades a la fotografia poden participar
en concursos, excursions, exposicions i cursos formatius, entre d’altres.

Regularment, organitza diverses exposicions i concursos de diferents
àmbits i categories; entre els quals destaquen el Quillat i el de Focs i
Festes de Blanes.

Socis d’AFIC Blanes (Munsó,
Adell, Molina, Padern, Castaño
i Puig) a la presentació d’una
exposició de Josep Ma Closa
Miralles. Casa de la Cultura,
dècada dels 70.
Trofeu Quillat. Ajuntament de
Blanes, 1981. President Joan
Martí Valls (a l’esquerra amb
ulleres de sol). Albert Salas (regidor de Cultura) lliura el trofeu
al guardonat Ramon Mestres.
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FOTOLLIGA 07/08

CLASSIFICACIÓ COLOR
1r classificat color i b/n:
Fernando Olaizola
Tema: ambient de cafè

2n classificat color:
Francisco Membrives
Tema: lliure

3r classificat color:
Ramón Jaén
Tema: portes

TEMES
5 d’octubre,

lliure.

9 de novembre,

portes.

14 de desembre,

lliure.

11 de gener,

lliure.

1 de febrer,

transport públic.
7 de març,
ambient cafè.
4 d’abril,
foc.
9 de maig,
lliure.
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Nom i Cognom
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Fernando Olaizola
Francisco Membrives
Ramon Jaén
Xavier Xaubet
Albert Fontàs
Francesc Carrión
Jordi Marcó
Domingo Fernández C.
Josep Recio
Juan Laguna
Jaume Escalé
Joan Membrives
Marc Reixach
Glòria Sánchez
Araceli Flores
Guillem Carrión
Montserrat Moraleda
Almudena Montaño
Jordi Roig
Narcís Vila
Narcís Munsó
Roser Gelabert
Antònia Borràs
Francina Serra
Josep M. Padern
Domingo Fernández G.
Josep Carreras
Patricia Marie
Lluis Mateu
J. Antoni Castillo
Roser Guart
Susanna Margalef
Josep M. Ciurana
Robert Marín
Joaquim Robert
Xavier Ortas
Josep M. Nacenta
Josep Navarro
Pere Domènech
Anna Bordes
Tomàs Romero
Albert Torras
Gemma Brunet

5/10

9/11

14/12

11/1

1/2

7/3

4/4

9/5 Total

16
16
15
18
12
20
19
16
14
14
13
13
13
17
11
13
10
13
9
14
10
14
11
15
13
16
0
9
11
9
0
0
14
11
17
8
14
17
10
0
0
0
12

17
19
20
15
17
16
16
15
11
14
13
12
11
9
16
13
17
18
11
12
15
12
12
8
10
10
10
10
10
9
11
0
12
14
8
9
8
13
8
0
0
0
0

15
17
14
14
14
16
14
16
14
13
16
14
18
13
13
20
14
14
14
15
14
14
14
13
19
13
13
14
13
14
13
14
0
13
13
13
13
14
0
0
0
0
0

16
20
14
17
17
19
11
16
14
17
17
18
13
17
15
14
11
13
15
13
14
11
17
15
9
15
14
13
9
11
15
14
0
14
11
9
0
0
16
0
0
9
0

19
17
18
15
15
8
14
16
12
14
8
11
16
12
17
8
14
8
11
13
20
8
12
12
8
10
16
8
8
8
11
8
0
0
0
8
0
0
9
0
0
0
0

20
16
14
16
19
18
15
14
17
11
13
15
17
16
15
14
13
12
15
11
10
16
11
11
12
10
10
12
13
12
10
14
0
0
0
0
0
0
0
13
17
0
0

20
14
17
14
15
11
14
10
16
17
15
18
11
12
10
11
14
14
14
12
10
16
11
12
11
10
12
12
12
10
0
19
0
0
0
0
0
0
0
12
13
14
0

20
17
17
16
15
14
16
15
18
15
19
12
12
14
12
16
16
15
17
15
11
12
12
13
16
11
15
11
13
11
12
0
16
0
0
0
11
0
0
11
0
0
0
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143
136
129
125
124
122
119
118
116
115
114
113
111
110
109
109
109
107
106
105
104
103
100
99
98
95
90
89
89
84
72
69
55
52
49
47
46
44
43
36
30
23
12

CLASSIFICACIÓ BLANC I NEGRE
Nom i Cognom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
26
27

Fernando Olaizola
Domingo Fernández C.
Jordi Roig
Antonia Borràs
Albert Fontàs
Juan Laguna
Montserrat Moraleda
Josep Recio
Francesc Carrión
Marc Reixach
Jordi Marcó
Glòria Sánchez
Domingo Fernández
Almudena Montaño
Francina Serra
Roser Gelabert
Jaume Escalé
Juan Carlos Panal
Robert Marín
Paco Membrives
Alberto Panal
Joaquim Robert
Josep M. Ciurana
Anna Bordes
Francisco Cervilla
Tomàs Romero
Josep Carreras
Susanna Margalef
Gemma Brunet

5/10

9/11

14/12

11/1

1/2

7/3

4/4

9/5 Total

18
15
17
12
19
16
12
12
15
16
14
13
17
12
10
11
15
20
15
0
13
14
0
0
13
0
0
0
11

17
16
17
12
13
14
20
18
19
14
11
11
10
15
14
16
10
15
17
0
0
10
15
0
11
0
0
0
0

17
20
15
13
16
16
14
12
13
16
16
14
13
12
13
13
19
14
13
18
14
12
14
0
0
0
0
14
0

11
18
16
17
10
15
13
19
17
11
11
14
13
10
9
9
17
0
13
20
0
12
0
0
0
0
0
0
0

20
18
8
13
17
8
8
10
8
16
8
8
12
11
15
8
9
19
0
0
8
0
0
0
0
0
14
0
0

17
16
16
20
13
17
19
14
13
12
15
18
12
12
13
13
14
0
0
0
0
0
0
15
0
16
0
0
0

18
11
19
20
17
14
15
17
12
13
16
12
10
16
12
13
0
10
0
11
0
0
0
10
0
0
0
0
0

20
15
19
17
16
18
16
14
16
14
17
16
17
14
14
14
0
0
0
0
14
0
15
0
0
0
0
0
0

2n classificat b/n:
Domingo Fernández
Tema: lliure

138
129
127
124
121
118
117
116
113
112
108
106
104
102
100
97
84
78
58
49
49
48
44
25
24
16
14
14
11

3r classificat b/n:
Jordi Roig
Tema: foc

4t classificat b/n:
Antònia Borràs
Tema: ambient de cafè

FOTOLLIGA GIRONINA
Paral·lelament a la lliga de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes,
molts dels socis de l’AFIC participen a la fotolliga gironina. Gairebé tots els temes
de les dues lligues són iguals, així que als socis no els comporta més feina. Un
cop valorades les fotos de la lliga de Blanes, una comissió s’encarrega de portar
les fotos a l’entrega gironina, que cada mes es fa en un dels pobles de les entitats
associades.
Cal destacar que l’AFIC Blanes ha estat l’Agrupació més ben puntuada l’any 2008.
Els resultats finals són:
Color
1a categoria
1r >> Miquel Planells, BANYOLES
2n >> Xavier Xaubet, BLANES
3r >> Carles Garcia, CONTRALLUM
4t >> Angel García, SANT FELIU
5è >> Fernando Olaizola, BLANES
2a categoria
1r >> Lluís Juanola, ARBÚCIES
2n>> Eduard Soler, BANYOLES
3r >> Ferran Munsó, SALT
4t >> Juan Laguna, BLANES
5è >> Albert Fontàs, BLANES
Blanc i negre
1a categoria
1r >> Simon Roca, CALONGE
2n >> Miquel Planells, BANYOLES
3r >> Pere Aurich, BANYOLES
4t >> Fernando Olaizola, BLANES
5è >> Michel Mevel, PERPIGNAN PHOTO
2a categoria
1r >> Domingo Fernández BLANES
2n >> Mario Baradel, PERPIGNAN PHOTO
3r >> Jordi Marcó, BLANES
4t >> Francesc Molina, BANYOLES
5è >> Joaquin Sitjà CALELLA
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Xavier Xaubet,
2n classificat 1ª categoria
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ENTREVISTA

A JOSEP M. PADERN

Josep Maria Padern va néixer a Colera el 4 d’octubre de 1927. En
començar la guerra es va traslladar a Vilamaniscle, i d’allà a Thuir
(França), on va ingressar a l’escola francesa. Després passà per Perpinyà i Colera fins que, un cop finalitzada la guerra, arribà a Blanes.
L’any 1950 els seus pares van inaugurar la Fonda del Centre on,
majoritàriament, s’allotjaven estudiants estrangers, i ell portà els
comptes de l’empresa familiar.
L’any 1954 es va comprar la seva primera càmera de fotos, i cinc
anys més tard va guanyar el Primer Concurs Comarcal de Fotografia
Artística Documental, entre un total de 135 obres presentades. El
seu pas a la fotografia digital va arribar l’any 1998, quan es comprà
la seva primera càmera digital. L’any 1996 l’Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes el van nomenar president honorari perquè, a més de fundador de l’entitat i de la seva passió per la fotografia, ha participat activament en totes les activitats que s’hi han
organitzat en els 50 anys d’existència de l’agrupació, i continua al
peu del canó en tot moment.

- I amb quin tema ha gaudit més?
Amb tots els de paisatge.
- A més d’un apassionat de la fotografia, també va ser un bon
empresari turístic que, als anys 50, va acollir els primers
estiuejants a Blanes. Com recorda aquella època?
Va ser l’època més maca de la meva vida. Estava a la direcció de la Fonda
del Centre i, a partir de l’any 1953, vam acollir molts grups d’estudiants
anglesos i grups de turistes alemanys i d’altres països europeus. Vaig
gaudir molt amb el treball.
- Si parlava amb els turistes deu saber molts idiomes.
Parlo català, castellà, anglès, francès i tenia nocions d’alemany.
- Sempre ha estat al dia dels avenços en fotografia: primer en
blanc i negre al laboratori propi, després diapositives, fotografia
en color i ara digital. Va ser difícil el pas d’analògic a digital?
Sí, perquè era un món que jo no coneixia. Els programes de postproducció
són molt complicats. I alguns formats com el raw jo encara no els entenc.
Però ara sempre faré fotografies amb la càmera digital.
- Abans era més fàcil revelar al seu laboratori?
Sí. Teníem el laboratori al terrat de la Fonda del Centre. Molts dies, quan
plegava de la feina sopava i anava cap allà; passava la nit sense dormir
revelant fotos fins a primera hora del matí, gairebé a l’hora de reprendre
el treball. Gaudia molt amb els revelats, però ara ho trobo molt més fàcil
amb el sistema digital.
- És curiós que a les seves fotografies acostuma a captar petits
detalls de la vida quotidiana. Per què fa aquestes fotografies tan
perfeccionistes i senzilles?
A part dels paisatges, el que més m’agrada és fotografiar temes humans,
capturar els sentiments de les persones.
- En què s’inspira quan fa aquestes fotos?
A la persona que vull fotografiar la vull conèixer abans per treure-li al
màxim de profit.

- A.M.: Gairebé tota la seva vida ha estat al costat d’una càmera
de vídeo o de fotos. Com va començar la seva afició per la
fotografia?
J.M.P.: Cap a l’any 54. Tenia una càmera fotogràfica que era una capsa,
que tenia un visor a dalt i un altre al costat. Si la posava dreta fotografiava
dreta, i si la tombaves fotografiava apaïsat.

- L’any 1960 va fundar, juntament amb en Joaquim Robert
l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. Per què la
vau fundar?
En Quim i jo vam fer una convocatòria per explicar que volíem crear
una agrupació de fotografia i cinema. Va assistir-hi molta gent, que es
va interessar pel projecte. A l’hora de buscar president ningú no volia

- Recorda de quina marca era la seva primera càmera de fotos?
No. La vaig comprar a un viatjant. Però la primera càmera universal va ser
una “Paxette”; crec era d’origen alemany.
- I tants anys capturant fotos, quina és la que li ha impactat més?
La que vaig fer als salts d’aigua d’Iguaçú. Era un paisatge molt impactant,
allà vaig fer-hi moltes fotos i una d’elles va guanyar el Primer Premi
Nacional d’Alacant.
- Durant tots aquests anys a l’Agrupació Fotogràfica de Blanes ha
hagut de fer moltes fotos per a les lligues i concursos; algunes de
temes obligats. Quina és la que més li ha costat de fer?
He participat a tots els concursos i lligues de l’Agrupació. No sabria dir
quina m’ha costat més. Totes em costen perquè sóc molt perfeccionista i
m’agrada molt retocar les imatges.
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Cofundador de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes i president honorific
ser-ho, i finalment ho va ser en Salvador Reynaldos, un home sensat,
molt conegut i amb do de gents. En Joaquim Robert va ser el tresorer
i jo el secretari. En Robert és un bon element; era una persona molt
perfeccionista amb tot i encara avui ho és; jo me l’aprecio molt.
D’aquella primera Junta actualment només en quedem en Quim i jo.
- En aquell temps, a més de l’aspecte fotogràfic l’Agrupació
també tenia la seva vessant cinematogràfica amb un concurs que
s’anomenava “el rotllo”. En què consistia?
Va ser un concurs molt innovador. El participant filmava i, sense veure
la cinta, l’entregava a l’Associació organitzadora. Ells les revelaven,
passaven les pel·lícules i un jurat donava els premis. Vaig tenir la sort

de guanyar el primer premi del Concurs Provincial del Rotllo i en Quim va
tenir un premi notable.
- De què tractava?
Explicava la vida d’una prostituta. Als anys 60 vaig tenir el valor de ferla en una època en què estava prohibidíssim parlar d’aquests temes.
Vaig fer-la amb la col·laboració del meu germà, el pintor Joan Padern, i
dels meus amics que em van ajudar a aguantar els focus i les pantalles
reflectants. Tot era amateur.
- I ara quins projectes té amb la fotografia o amb el vídeo?
Ja tinc 81 anys. Ara només faig fotografia i mentre pugui penso participar
en tots els concursos que organitza l’Agrupació. Vaig abandonar el món
del cinema per dedicar-me plenament al turisme. No vaig pensar mai a
comprar-me una càmera de vídeo després de la desaparició del format
súper-8, fet que ara lamento.
- També ha exposat fotografies. Pensa organitzar més
exposicions?
He fet diverses exposicions col·lectives. L’any 2002 en vaig fer una a
Blanes amb 150 fotografies i la darrera que vaig fer va ser amb el meu
germà a la Casa Saladrigas de Blanes, en la qual hi havia les meves fotos
i els quadres del meu germà.
Estarem pendents d’aquests projectes fotogràfics a l’espera que ens torni
a impactar amb les seves imatges.
Almudena Montaño India
Periodista
www.laredaccio.com
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BREUS DE L’AGRUPACIÓ
NOVA SEU DE L’AFIC
BLANES

CINEMA

Després de la curta estada
en els locals del Sindicat
dels Pins, el Departament
de Cultura de l’Ajuntament
de Blanes ha cedit enguany
un nou espai com a seu de
l’AFIC, ubicat al número 26
Inauguració del nou local. Tomàs Romero i Francina
del carrer Francesc Macià i
Serra, socis de l’agrupació, reben un reconeixement
per la tasca realitzada
Llussà, al barri dels Pins de
Blanes. Aquest local és fruit de l’acord entre l’Ajuntament i la comunitat
de propietaris Verge del Vilar. El nou espai compta amb dues sales, una
emprada com a oficina de gestió i una altra com a magatzem de material.
Tot i l’important pas endavant amb aquesta seu, l’AFIC continuarà fent les
gestions necessàries per aconseguir un espai on poder portar a terme les
habituals lligues fotogràfiques i ubicar l’estudi fotogràfic perquè els socis
facin les seves pràctiques.

L’AFIC ha iniciat les gestions per poder disposar a principis del 2009 d’una
sala de projeccions audiovisuals per desenvolupar la tasca de difusió
fotogràfica i cinematogràfica. Es pretén que la sala compti amb un equip
de projecció d’alta qualitat, equip de so i un aforament per a prop d’un
centenar de persones.

DUES FOTOGRAFIES DE DOS SOCIS DE L’AFIC ES CONVERTEIXEN
EN LA IMATGE DE LES FESTES DE BLANES
L’Ajuntament de Blanes ha editat enguany dos cartells utilitzant com a
base imatges de socis de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de
Blanes. La fotografia del cartell dels focs 2008 pertany a Francesc Carrión
i va ser premiada al concurs fotogràfic de focs de l’any 2007 a Blanes.
La fotografia del cartell del Festival d’Estiu de Blanes -que serà present
al 2008 i 2009- pertany al recentment incorporat a l’entitat Alfonso
Revaliente.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ DELS TALLERS DE FOTOGRAFIA 2008
Els cursos i tallers de fotografia d’enguany de l’AFIC Blanes han tingut
molt bona acceptació, amb un total de 120 inscripcions, 30 al curs
d’iniciació i 90 als tallers de temàtica avançats.
El curs d’iniciació ha comptat amb tallers sobre conceptes bàsics de
fotografia, imatge digital i photoshop. Les sortides pràctiques amb la
col·laboració dels socis experimentats han complementat la formació
teòrica.
Pel que fa als tallers de formació avançada, enguany s’han impartit un
d’edició avançada amb Photoshop a càrrec de Miquel González, un taller
pràctic de fotografia d’estudi amb el conegut fotògraf Joan M. Arenaza i
un de gestió del color dirigit per Hugo Rodríguez.
AFIC I GRÀFIQUES MONTSERRAT
El calendari 2008 de Gràfiques Montserrat ha estat fruit d’un concurs
fotogràfic organitzat per l’agrupació amb el tema nusos. Les fotografies
premiades van formar una extraordinària mostra de fotografia.
Gestió del color

Fotografia d’estudi

El tema triat per al calendari de l’any 2009 és el de les festes i tradicions
populars.

CONCURS FOTOGRÀFIC BOLETS
Des de fa 5 anys, les entitats
ASARTBONA i AFIC organitzen un
concurs entre els socis sobre la
temàtica dels bolets. Les millors
fotografies són cedides per a la difusió
de la cultura boletaire.

Fotografia guanyadora l’any 2007:
Domingo Fernández
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AFIC BLANES INCREMENTA LES SORTIDES FOTOGRÀFIQUES

SOCIS PREMIATS EN CONCURSOS FOTOGRÀFICS

Aquest darrer any l’AFIC ha organitzat moltes excursions fotogràfiques
amb l’objectiu de reforçar els lligams entre els socis alhora que s’ho
passen bé i practiquen una afició comuna.

Diferents socis han participat en concursos fotogràfics aliens, i els
resultats obtinguts han estat molt meritoris. L’enhorabona!
- Jordi Marcó, accèssit a Temps de Flors, Girona.
- Ramón Jaén, 1r. Premi, Enramades d’Arbúcies i 5è premi Caixa Manlleu,
tema “foc”.
- Xavier Xaubet, 5è. Premi Enramades d’Arbúcies.
- Guillem Carrión, 1r. Premi (<16) Ral·li fotogràfic, Caldes de Malavella,
2007.
- Fernando Olaizola, 1r. Premi tema A, Ral·li fotogràfic, Caldes de
Malavella, 2007.
- Juan Laguna, entre els 10 finalistes al concurs de fotografia fundación
Manuel de Pedrolo i 3r. premi al I concurs fotogràfic “Descobreix el
patrimoni de l’aigua de la Selva” patrocinat pel projecte Selva.
- Tomàs Romero, dels 25 seleccionats al concurs de fotografia Fundación
Manuel de Pedrolo.
- Montserrat Moraleda, 2n premi al I concurs fotogràfic “Descobreix el
patrimoni de l’aigua de la Selva”.

Les sortides, que es van fer tots els diumenges següents als lliuraments
fotogràfics, van tenir les següents destinacions: Caldes de Malavella
per participar al ral·li i col·laborar en l’organització de tallers pràctics
de fotografia, la Fira de Sant Martirià a Banyoles, el Montseny, el jardí
Pinya de Rosa de Blanes, Girona Temps de Flors, Perpinyà, les Enramades
d’Arbúcies i el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, entre d’altres.

Temps de Flors, Girona, maig de 2008

Jardí Pinya de Rosa, març de 2008

Jardí Botànic Marimurtra, maig de 2008

Perpinyà, setembre de 2008

Jordi Marcó

MARIMURTRA, SORTIDA PRÀCTICA
El passat mes de maig els alumnes del taller de fotografia d’iniciació
de l’AFIC van fer les pràctiques al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.
Aquest espai emblemàtic ofereix infinitat de possibilitats fotogràfiques.
Qualsevol racó del jardí és un bon indret perquè els aficionats a la fotografia
gaudeixin capturant imatges enmig de diferents tonalitats cromàtiques:
es poden obtenir imatges de flors que normalment no s’acostumen a veure
pel carrer, arbres i plantes de diferents països, tant europeus com exòtics,
així com infinites composicions de reflexos de l’aigua dels estanys. Sense
oblidar-nos del meravellós paisatge rocallós i les seves vistes marines de
la Costa Brava; tot envoltat d’una arquitectura i entorn ple de camins i
espais ideals per sorprendre qualsevol visitant.
La jornada fotogràfica va ser molt divertida i interessant; els alumnes i
els socis de l’AFIC van gaudir d’una llum ideal per capturar unes imatges
ben saturades. L’any vinent es tornarà al Jardí Botànic Marimurtra de
Blanes perquè és un dels millors llocs per sorprendre els més novells i els
veterans en fotografia amb un entorn ple de bellesa.
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Guillem Carrión

TROFEU QUILLAT
L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) ha celebrat
enguany la XXXVI edició del Saló Estatal de Fotografia “Trofeu Quillat”,
un concurs que compta amb una llarga tradició a Blanes. El veredicte, que
es va conèixer el 29 de juny, va anar a càrrec del jurat següent: Raimon
Moreno, actual president de la Federació Catalana de Fotografia, artista
i membre del cos de jurats de la FCF; Javier Sardá, reconegut fotògraf,
i Núria López, fotògrafa creativa professional. Ells van valorar la millor
col·lecció amb 3 obres per autor de tècnica lliure.
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CONCURS
El premi d’honor del Trofeu Quillat, dotat amb 1.200e i un trofeu en
bronze de l’escultor blanenc Antoni Cerdán, va ser per a Carles Verdú
Prats, de Montcada i Reixach (vegeu les fotos a la portada de la revista).
Els finalistes, premiats amb 400e i una medalla, van ser: Josep Balcells
(Igualada), Tomàs Martín (València), Miguel Parreño (Barcelona) i Raúl
Villalba (Buenos Aires).
El premi social del trofeu Quillat, dotat amb 300e i un trofeu, el va obtenir
Francesc Carrión. Els finalistes, premiats amb 100e i un trofeu, van ser:
Juan Laguna, Jordi Marcó, Patricia Marie i Francina Serra.

Finalista Quillat
Miguel Parreño

Finalista Quillat
Josep Balcells

Finalista Quillat
Raúl Villalba

Finalista Quillat
Tomàs Martín
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QUILLAT SOCIAL

2008
Guanyador Quillat social
Francesc Carrión

FINALISTES DEL QUILLAT SOCIAL
Podeu veure les col·leccions completes
a la web: www.aficblanes.com

Francina Serra

Jordi Marcó
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TROFEU LA SELVA
1r premi, Toni Nomdedeu

2n premi, Fernando Olaizola

3r premi,
Juan Laguna

Veredicte del
Trofeu Comarca
de la Selva

Dins del XXXVI Saló Estatal de Fotografia, trofeu Quillat, es va organitzar
el XVII Trofeu comarca de La Selva. La temàtica obligada són “espais de
la comarca”.
El 1r premi, dotat amb un trofeu i 200e, es va atorgar a Toni Nomdedeu,
de La Llagosta. El segon lloc, premiat amb un trofeu i 150e, el va rebre
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Fernando Olaizola i el tercer premi, dotat de trofeu i 100e, va ser per a
Juan Laguna, ambdós membres de l’AFIC Blanes.
El lliurament dels premis del trofeu Quillat i Comarca de la Selva va tenir
lloc el diumenge 13 de juliol a les 12 h. del migdia a la Sala d’Exposicions
Mª Luisa García-Tornel de Blanes, on es va exposar una selecció de les
obres presentades.
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FOCS I FESTES DE BLANES CONCURS
14è CONCURS FOTOGRÀFIC
FOCS I FESTES DE BLANES
Enguany l’Ajuntament de Blanes amb la col·
laboració de l’AFIC ha organitzat el XIV concurs fotogràfic FESTA MAJOR DE BLANES. El
concurs té dues temàtiques: els Focs d’Artifici i les Festes de Blanes 2008. Ambdues categories estan premiades amb trofeu i obsequi per al primer, segon i tercer classificats, i
trofeu per al quart i cinquè.

Montserrat Moraleda

Les fotografies presentades han estat prop
de 200. Cal destacar la qualitat i professionalitat dels treballs. El jurat es composava per:
Albert Torras, Xavier López i Joaquim Sitjà,
que van fer públic el veredicte el 3 d’agost.
A la categoria Focs d’artifici els premiats van
ser: Jordi Marcó, Antònia Borràs, Montserrat Moraleda, Francisco Membrives i Josep
Recio. Pel que fa a les Festes de Blanes, els
guanyadors van ser: Francisco Cobos, Alfonso Revaliente, Francesc Carrión, Josep M.
Ciurana i Orió Peñalver.
Focs. Jordi Marcó, 1r premi

Francisco Membrives

Una selecció de les millors fotografies presentades van ser exposades a la
Sala Mª L. García Tornel del 10 al 31
d’agost.

Josep Recio

Orió Peñalver

Festes. Francisco Cobos, 1r premi

Francesc Carrión

Josep M. Ciurana
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Antònia Borràs

Alfonso Revaliente
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TUTORIAL FOTOGRÀFIC
ESCOLLIR UN MONITOR PER A FOTOGRAFIA
Per a un fotògraf el monitor és, gairebé amb total seguretat, el component
més important d’un ordinador, i molts afeccionats no se n’adonen fins que
comencen a queixar-se d’alguns problemes de visualització o impressió de
les fotos. I és que, al meu entendre, un ordinador és per a usos fotogràfics
si el monitor també ho és. Si no, no deixa de ser un ordinador d’oficina o
jocs, més o menys potent.

GRANDÀRIA I FORMAT
Aquesta és la dada més important a l’hora de triar un monitor. No té molta
ciència: tan sols cal buscar en les profunditats del moneder per saber
fins on arriba el pressupost... Avui estan molt de moda les grandàries
compreses entre 20 i 22”, principalment per la grandària, per l’alta
qualitat d’imatge que ja ofereixen alguns models i pel relatiu baix preu.
No fa gaire, han començat a proliferar les pantalles panoràmiques.
Aquestes pantalles tenen unes proporcions de 16:10 (molt similars,
encara que no iguals a les 16:9 de les pel·lícules) i aporten un espai extra
lateral que pot ser molt útil per situar les eines dels programes d’imatge,
com el Photoshop o el Freehand.
Els avantatges són evidents: més comoditat en no haver de mostrar i
ocultar constantment les eines perquè no es mengin espai d’escriptori,
millor adaptació als formats horitzontals d’imatge, millor aprofitament de
l’espai -i, per tant, major productivitat-, entre d’altres.

En general, es pot dir que, a poc a poc, les resolucions WSXGA+ són cada
vegada més assequibles i interessants (ja existeixen monitors de gamma
alta de 20” amb aquesta resolució i per menys de 500 euros).
Progressivament, han anat apareixent pantalles TFT amb resolucions
cada vegada més altes: com les Apple Cinema de 23” (amb 1.920 x 1.200),
l’Eizo CG24 de 24” (amb la mateixa resolució) o les monstruoses Apple
Cinema i DELL de 30” (amb ni més ni menys que 2.560 x 1.600 píxels), per
les quals fa falta una targeta gràfica especial amb sortida DVI de doble
canal. Però el nombre de píxels per polzada de pantalla segueix més o
menys igual: sobre uns 90 o 100 ppp, mentre que els bons CRT arribaven
a 110 o 120 ppp.

ANGLE DE VISIÓ
En els TFTs, és el més important. Fins que no han arribat a valors molt alts
no se’ls ha començat a tenir respecte. I ara molts fabricants afirmen que
els seus monitors tenen un angle de visualització horitzontal de 178º, la
qual cosa fa pensar que el monitor en qüestió es veu perfecte, sense més.
Bé, doncs no és així. El que els fabricants no diuen (i caldria començar
a exigir una normativa que reguli amb precisió en quines condicions
s’han de mesurar aquests angles) és com de bé o de malament es veu en
aquests angles, perquè l’única cosa que indiquen és que es veu. I és cert,
veure’s, el que es diu veure’s, es veu...
És molt normal trobar-se monitors, fins i tot de gamma alta, que sí que es
veuen però amb alguna dominant estranya o amb poc contrast. Recordo
perfectament un monitor de 21”, professional, modern, molt popular per
aquestes terres espanyoles (per descomptat, de 178º d’angle de visió)
que es veu magenta en mirar-lo de costat, cosa que es nota especialment
en les ombres.

Monitor estàndard (4:3)

En resum, no només es tracta d’angle de visió, sinó d’angle, lluminositat,
contrast i color de la imatge.

Monitor panoràmic

RESOLUCIÓ
És un altre dels aspectes importants, encara que gairebé sempre està
determinat per la grandària. Com és lògic, com més píxels tingui la
pantalla, millor es podrà treballar. A la taula podeu veure les grandàries
més habituals i la seva denominació:
Normal (4:3)
Denominació
Mida
XGA
1.024x768
QVGA
1.280x960
SXGA (5:4)
1.280x1.024
SXGA+
1.400x1.050
UXGA
1.600x1.200
QXGA
2.048x1.536
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Panoràmic (16:10 o 16:9)
Denominació
Mida
WXGA
1.280x800*
WXGA+
1.400x900
WSXGA
1.600x1.024
WSXGA+
1.680x1.050
WUXGA
1.920x1.200
WQXGA
2.560x1.600
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El gràfic següent permet comparar l’angle de visió d’una de les millors
pantalles TFT actuals (NEC SpectraView Reference 21) amb una de les
millors CRT (LG Flatron F700).

TFT girat 80º

CRT girat 80º
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HUGO RODRÍGUEZ

Professor de fotografia

Per molt que ens diguin que els TFT ja arriben i superen els bons CRT, no
és cert. Quan es miren de costat, s’observa una pèrdua de lluminositat
més que evident quan ens acostem als 90º. Els CRT amb tub Flatron,
100% plans, com es pot comprovar, són capaços de mostrar la imatge
absolutament igual amb independència de l’angle de visió.
La pèrdua de lluminositat visible en el TFT quan està girat 80º no s’aprecia
a primera vista. Encara més, dóna la sensació que estigui exagerat; però
no és així. Jo he estat el primer sorprès en veure els resultats, però la
càmera no enganya i la prova que ho confirma és que el Flatron es veu
perfecte.

CONTRAST
El contrast d’un monitor és un factor molt important per treballar amb
comoditat. Com més alt sigui, millor representarà la realitat (fet que els
fotògrafs desitgem). A tots ens agradaria que el negre màxim fos molt
profund i que el blanc fos brillant, encara que no excessivament.
En general, els CRT assoleixen valors alts, al voltant de 1000:1, gràcies a
un negre intens i a un blanc bastant còmode. Aquesta combinació funciona
molt bé, ja que als fotògrafs ens interessa treballar en condicions de llum
tènue (en sala de retoc) per treure el millor profit de la pantalla.
El punt negre (el negre màxim del monitor) és clarament pitjor en els
TFT que en els CRT, principalment perquè és un negre que es forma per
l’ennegriment dels píxels en pantalla, sense oblidar la “retroil·luminació”
que constantment tenen les pantalles TFT. En canvi, el punt blanc és cada
vegada més brillant a les pantalles TFT, amb valors entre 250 i 450 cd/m2,
fet que resulta absolutament desorbitat per als fotògrafs.

100/0,5 = 200:1. En resum, un valor molt per sota de l’anunciat (això en
el cas de les pantalles professionals; molt pitjor per a pantalles normals
o portàtils).

Calibració final, CRT
professional.
Contrast > 900:1

Calibració final, TFT
professional.
Contrast 111:1

En aquests gràfics, amb el resum de dades final després de calibrar
ambdós monitors amb un EyeOne, es pot veure que la luminància mínima
(el punt negre) és de 0,1 el CRT i de 0,8 el TFT, mentre que la màxima
és pràcticament igual, 92,8 el CRT i 88,8 el TFT. En resum, un contrast
de més de 900:1 en el CRT front els 111:1 del TFT (per cert, un LaCie
321 -equivalent a un NEC 2180UX- que s’anunciava amb un contrast de
500:1).
Podem concloure dient que escollir un bon monitor per a fotografia no
és senzill, especialment si no es té un pressupost molt folgat. Els millors
consells són saber que determinades dades aportades pels fabricants
poden ser bastant enganyoses, com ocorre amb el contrast, i que trobar
articles que analitzin models concrets de monitors o que permetin entendre
les característiques de cada monitor (com el titulat “Comprar un monitor”
que pots trobar en la secció de cursos de la web d’Hugo Rodríguez, www.
hugorodriguez.com) són essencials per saber què comprar.

Els monitors CRT rares vegades oferien valors de més de 180 cd/m2 (que
ja resulten elevats). Així, moltes pantalles TFT actuals anuncien contrastos
de 700 o 800:1 que en realitat aconsegueixen amb un blanc molt brillant i
un negre molt pobre, mentre que els bons CRT aconsegueixen contrastos
més elevats gràcies a un negre molt profund i un blanc molt menys
molest.
En qualsevol cas, no ens hem de deixar dur pels valors que anuncia la
publicitat: quan un modern TFT està calibrat, la lluentor queda al voltant
de les 100 cd/m2 i el negre sobre 0,5. Fet que ens deixa un contrast de
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ESPAI CINEMATOGRÀFIC
CURTMETRATGES A LA PLATJA DE
BLANES

Volem fer una crida a totes
aquelles persones que senten
interès pel vídeo o el cinema:
els convidem a passar per l’AFIC
Blanes i gaudir de les noves
activitats cinematogràfiques
que es puguin programar.
Blanes no és aliena a la cultura
cinematogràfica. Entitats com
Crit d’Art, el Cineclub Fortuny, i
algunes activitats com el festival
de curtmetratges a la platja o el
cinema fòrum del teatre, entre
d’altres, fan evident l’existència
d’un públic interessat en el
vídeo i el cinema a la localitat.
Als inicis de la seva fundació,
l’AFIC va ser un dels precursors
d’aquesta afició. Només cal
recordar el famós fotògraf i
cineasta Josep Pons i Girbau,
que va ser president honorífic
de l’agrupació els darrers anys
de la seva vida. Amb nostàlgia
recordem uns anys de molta
creativitat en súper8 i, amb
decepció, també recordem
com paulatinament va anar
desapareixent.
Avui dia, amb les noves
tecnologies, el vídeo està molt
més present a la nostra vida
quotidiana, i les possibilitats
d’editar i fer muntatges són
infinites. Des de l’agrupació
pensem que ara és un bon
moment per arrencar noves
iniciatives cinematogràfiques.
Si vols estar informat o vols
impulsar alguna iniciativa de
vídeo o de cinema, posa’t en
contacte amb nosaltres.

Ara fa uns set anys que Crit d’Art va néixer com a
associació cultural. Tot va ser el resultat de diverses
reunions que fèiem un grup de joves quan érem a
Blanes. La majoria vivíem a Barcelona i volíem fer
alguna cosa amb la qual poguéssim passar-nos-ho bé
i, a la vegada, que ajudés a difondre l’art que fèiem
en aquells moments. La primera activitat va ser una
exposició a la Cooperativa la Blandense del carrer de
la Muralla, amb els diferents treballs dels membres
del grup: pintura, poesia, música i vídeo.
L’objectiu de l’associació és difondre l’art en totes les
seves disciplines, tot i que, any rere any, la major part
dels nostres esforços s’han dirigit cap a una activitat
que s’ha convertit en la principal per a nosaltres: el
Festival de Curtmetratges a la Platja.
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Alguna vegada, parlant sobre el festival, explico que
el Festival de curts s’assembla una mica als Focs
d’Artifici. M’explico. A Blanes, gairebé tothom opina
sobre els castells de focs que es llancen cada any des
de Sa Palomera (m’han agradat, els faltava ritme, poc
color, originals, etc.) Doncs bé, a poc a poc, amb els
curts comença a passar el mateix: la gent opina sobre
allò que ha vist i compara els curts d’un dia amb els
del dia anterior o l’any anterior, exposant i compartint
les seves opinions.
Des de Crit d’Art donem les gràcies a totes les
persones que cada any fan d’aquesta una activitat
pròpia, ja sigui col·laborant-hi activament o
participant-hi com a espectadors.

Enguany, el Festival ha complert sis anys, i des de
l’associació no podem estar més contents amb el seu
creixement. El que va començar com una projecció
de vídeos fets per amics i coneguts en una pantalla
de tres metres, compta actualment amb el suport de
moltes persones de Blanes.
Aquest agost van passar per la platja unes dues mil
persones al llarg dels dos dies. Però, el més important
per a nosaltres és que la gent ens comentava que
els havia agradat molt poder assistir un any més a
l’activitat. Aquesta és la principal raó que ens motiva
any rere any a continuar amb el Festival, a més del
fet de ser un mitjà per a la difusió del curtmetratge
al nostre poble.

Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes.
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Gràcies a tots!

EXPOSICIONS DELS SOCIS 2007/08
El bon grapat d’exposicions que els socis de l’agrupació han realitzat al
llarg del 2007/08 són una prova ben evident de la dinàmica activa de
l’AFIC Blanes. Mitjançant aquestes mostres es dóna a conèixer la varietat
i diversitat de conceptes fotogràfics que conformen l’associació. Agraïm
l’esforç que representa fer-les i el valor i coratge per voler mostrar-les.
NARCÍS MUNSÓ. FOTO – NATURA – POÈTICA

Casal Cívic, Blanes.
Novembre 2007
Casino Guixolenc,
St.Feliu Guíxols. Març 2008

Capella de St. Sebastià, Maçanet de la Selva. Agost 2007
PURGA DE POBRES. Simethis planifolia
L’ombrel·la que et fa d’estam
Portes sempre ben tancada
Perquè hi deixi el teu amant
Un bes a ta pell nacrada.

TOMÀS ROMERO.
IMATGES VISUALS.
FORMES DE VEURE,
MANERES DE MIRAR

Quan el sol se’n va a l’ocàs
Cap a jóc te’n vas també
I li dius per si de cas:
Demà truca’m, t’obriré.

Amb aquesta exposició Munsó conjumina quatre de les seves aficions: la
fotografia, la natura i la poesia acompanyades d’una intenció pedagògica.
Trenta quadres de fotos de flors de la nostra terra amb sengles poemes.

VII Biennal de fotografia d’Olot.
Agost 2008
Tomàs Romero ens presenta
“Imatges Visuals”, un recull de
fotografies dels darrers 7 anys.
Aquesta exposició conté elements d’experimentació visual, conjugant
color, textures i formes en unes composicions molt interessants formades
per objectes diversos (cordes, ous d’aus de mides i colors diferents,
bodegons, encenedors zippos, rellotges de butxaca, virats, textures i
natura morta, entre d’altres).
En Tomàs ens sorprèn novament amb imatges digitals capturades amb
diferents mitjans (compactes, escànners,etc.).
Un punt de vista molt particular del qual van poder gaudir moltes persones
a través del recorregut de les seves exposicions.

JOAN MEMBRIVES. MIRADES. SÓC ÚNIC, SÓC DIFERENT
M. Luisa García-Tornel, Blanes.
Febrer 2008
ROSER GRUART.
TOCAR... SENSACIONS

L’exposició d’en Joan forma
part dels actes organitzats
per la Fundació Aspronis per
celebrar el seu 40è aniversari.

Sala Marina, Lloret de Mar.
Octubre 2007

És un treball realitzat l’any
2003 i que ara s’ha recuperat
per aquest aniversari.

Cal Simon, Torrelles de
Llobregat. Novembre 2007
Llar d’infants “Lola Anglada”.
Del 15 de setembre al 15
d’octubre de 2008
Roser Gruart sempre ha
destacat pels seus treballs
de recerca i experimentació, utilitzant la fotografia com a eina per a
documentar aquestes experiències.
Tocar... sensacions és un recull d’experiències que ha fet a l’escola
bressol Lola Anglada de Lloret de Mar, on la Roser exerceix d’educadora.
L’exposició consta de múltiples imatges de mans d’infants que toquen
diferents objectes de gran contrast sensorial (suaus, aspres, lliscosos...),
de manera que el visitant pot tenir la sensació que ho està tocant ell
mateix.
Les mans dels nens són una de les portes d’entrada fonamentals al món
que els envolta. La Roser ens descobreix amb una qualitat i composició
fotogràfica excel·lent, com els nens encara són receptius a aquestes
sensacions de descoberta i ens fa reflexionar sobre la pèrdua d’aquest
sentit entre els més adults.
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El recull de fotografies
“Mirades, sóc únic, sóc
diferent” pretén mostrar la
part més humana de tota persona, deixant de banda les etiquetes de
discapacitats, malalties o necessitats.
Les persones retratades, usuaris i treballadors de l’entitat, són iguals
davant l’objectiu i, alhora, tenen la seva pròpia identitat de transmissió.
Cada mirada és única i a la vegada igual a la del costat. Mirades fetes i
retratades sobre un mateix sedàs.
No hi ha persones amb o sense retard mental en aquesta exposició,
només hi ha mirades plenes d’humanitat.
Una exposició que, a banda del seu valor creatiu, conté un important
valor documental i pedagògic.
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PERE G. EJBY.
QUÍMICA

ARACELI FLORES.
GEOMETRIES

Casal Cívic, Blanes.
Febrer 2008

Casal Cívic, Blanes. Abril 2008
Araceli presenta “Geometries”,
una exposició que consta de
diferents imatges que generen
una estètica i un reconeixement
del nostre entorn, amb el segell
propi de l’autora. Les imatges
del seu treball engloben tant
paisatges urbans com altres
elements més abstractes.

“La força d’una mirada i la
seva complicitat és la química
que ens ajuda a captar
l’essència d’una persona, la
seva bellesa”. Aquest escrit fa
referència al més important en
la fotografia de retrat, els ulls,
la mirada.
Química és un recull de
fotografies d’estudi en blanc
i negre, revelades en laboratori químic pel propi autor, i que engloba
des dels seus començaments, l’any 2000, fins a l’any que ens ocupa, el
2008.
Fotografies simples, minimalistes, sense grans treballs de maquillatge,
vestuari o il·luminació.
Les fotografies d’aquesta exposició i moltes més les trobareu a: http://
www.flickr.com/photos/ejby/

La seva enorme creativitat
artística comença amb la
captura i acaba amb el
tractament de processat, amb
el qual comunica i comparteix
les essències d’aquest univers propi. Les empremtes ambigües de la
fotografia de l’autora, plena de rastres sensorials molt personals, ens
transporta a aquest paisatge emocional on tots habitem i que són les
“geometries”, de vegades invisibles en la nostra vida quotidiana.

JUAN LAGUNA
DOMINGO FERNÁNDEZ.
ÍNDIA, 1000 CULTURES

ANTÒNIA BORRÀS I
FRANCESC CARRIÓN.
VENÈCIA

Casal Cívic, Blanes. Juny 2008

Sala Mozart (bar), Calella.
Abril 2008
L’Antònia Borràs i en Francesc
Carrión van exposar, dins el
marc del Fotofilm Calella, dues
col·leccions ambientades en el
carnaval de Venècia.
Les fotografies, captades en
un recent viatge de la parella,
recullen una bona mostra de les
típiques màscares venecianes.
La col·lecció de la Borràs és
molt directa, sense gaire retoc,
amb gran diversitat de colors i
formes; la d’en Carrión és molt més suau, i està composta per imatges
amb molta subtilesa compositiva.

Amb l’exposició “India, 1000
cultures” Domingo Fernández
i Juan Laguna ens obren una
porta a les experiències que
van viure a l’Índia. Amb una
gran qualitat fotogràfica, en
Laguna i en Fernández han
aconseguit reunir un bon
grup d’imatges del seu viatge
a l’Índia. Compta amb una gran diversitat de tècniques de tractament
digital i algunes presentacions monocromàtiques. La unitat temàtica
documental i la seva representació directa són els fets més destacables
de l’exposició.
És d’agrair en aquesta exposició el tarannà de les seves obres, sempre
fetes sota els ulls del viatger respectuós i no pas del turista a la captura
de la instantània. Cada imatge ens transporta a l’escena de la seva presa.
Gràcies companys per portar-nos una mica de l’Índia a Blanes!

JOAN MARLET. PINTURA FOTOGRÀFICA
Sala Municipal d’Exposicions, Pineda de Mar. Juliol 2008
“Pintura Fotogràfica”, és el nom que Marlet dóna a la seva obra, i la defineix així: la fotografia és un dibuix
fet amb la llum. La similitud o diferència que pot haver-hi entre una pintura i una fotografia només depèn
del treball dels seus autors. Així el “Pa” de Dalí sembla una fotografia i, en aquest cas, a la inversa. Però
aquestes fotos no tenen cap pinzellada. Jo no utilitzo pinzells, jo soc fotògraf. Un fotògraf que, en perdre la
por, va trobar la llibertat.
“Quan la fotografia que fa el fotògraf és diferent de la que fa la càmera, és quan hem de començar a parlar
d’inquietuds artístiques i, que se sàpiga, la càmera no en té cap.”
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NOVA TEMPORADA
LLIGA SOCIAL BLANES 2008-2009
Com cada any, a l’octubre iniciem la Lliga social 2008/2009, amb algunes
novetats i un calendari atapeït de cites. Trobareu més informació a
www.aficblanes.com
Lliuraments
EXTRAORDINARI
3 d’octubre
FOTOLLIGA 2008/2009
1r >>10 d’octubre de 2008
2n >> 7 de novembre de 2008
3r >> 12 de desembre de 2008
4t >> 9 de gener de 2009
5è >> 6 de febrer de 2009
6è >> 6 de març de 2009
7è >> 3 d’abril de 2009
8è >> 8 de maig de 2009

Temes
BOLETS I FESTES POPULARS
LLIURE
ARQUITECTURA
AUTORETRAT
LLIURE
AMBIENT DE MERCAT
LLIURE
CAMINS
LLIURE

L’import de la quota anual és de 30 euros (40e en el cas de voler participar
a la lliga gironina). Si vols fer-te soci o vols rebre més informació omple el
formulari que trobaràs a la pàgina web www.aficblanes.com
FES-TE SOCI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
La Federació és el mitjà d’agermanament i de connexió a Catalunya de
tots els qui tenim com a afició la fotografia. Edita una revista trimestral,
patrocina concursos, exposicions i gestiona el cos de jurats per als
concursos. A més, organitza cursos i conferències, dóna assessorament
a l’organització sobre concursos, exposicions i tramitació de títols de
la FIAP. Per només 10 euros, l’AFIC gestiona els tràmits necessaris per
associar-te a la Federació Catalana de Fotografia.

LLIGA GIRONINA 2008-2009 www.ageffoto.org
Lliuraments
1r >> 24 d’octubre de 2008
2n >> 21 de novembre de 2008
3r >> 23 de gener de 2008
4t >> 13 de febrer de 2009
5è >> 20 de març de 2009
6è >> 25 d’abril de 2009

Temes
LLIURE
ARQUITECTURA
LLIURE
AMBIENT DE MERCAT
LLIURE
CAMINS

FES-TE SOCI D’AFIC BLANES
Si et fas soci d’AFIC Blanes podràs beneficiar-te de múltiples
avantatges:
* Gaudir d’un entorn amigable juntament amb companys que comparteixen
la teva afició.
* Participar als concursos socials, fotolliga blanenca, fotolliga gironina
i d’altres.
* Estar informat dels esdeveniments més importants de fotografia de
l’entorn.

EMPRESA DE SERVEIS
Fotogràfics
Material fotogràfic
Consumibles
Personalitzacions
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* Participar en cursos fotogràfics, amb descomptes i preferència, que et
permetran millorar els teus coneixements.
* Projectar el teu treball fotogràfic, amb el suport de l’AFIC pel que fa a
instal·lacions i difusió.
* Possibilitat d’exposar la teva obra en espais públics amb els marcs de
l’AFIC.
* Disposar de material propietat de l’AFIC en condicions favorables de
préstec.
* Participar en les sortides fotogràfiques mensuals.
* Descomptes en revelats i ampliacions a diferents botigues especialitzades.
* Accedir a ser soci de la Federació Catalana de Fotografia
* I moltes més...

08/2009
NOVETATS LLIGA 20
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m
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b
am
xiu
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amb música o so.

c/ Astúries, 26 baixos
17300 Blanes (Girona)
972 35 85 06 / 676 80 13 27
botiga@pasuniversal.com
www.pasuniversal.com
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TALLERS DE FOTOGRAFIA 2009 (1)
A finals del mes de febrer l’AFIC iniciarà els seus cursets de fotografia.
Aquests cursets s’adrecen a totes les persones interessades en la fotografia
que volen ampliar els seus coneixements. L’oferta de cursos i tallers cada
any és més gran i les places estan més sol·licitades.
Per a l’any 2009 s’ha previst l’organització de l’habitual curset d’iniciació a
la fotografia, però també d’altres tallers més avançats (tallers d’il·luminació
i estudi, tallers pràctics temàtics, tallers d’edició avançada, classes
magistrals,... ) que de ben segur s’ajustaran a les necessitats i inquietuds
dels fotògrafs més experimentats.
Els professionals que imparteixen els tallers són sempre fotògrafs de
reconegut prestigi que centren les seves classes en aquell camp o tema
fotogràfic en el qual són especialistes. Aquest contacte tan proper i intens
amb professionals consagrats, amb la seva obra i amb els seus criteris de
treball és una experiència enormement enriquidora i un punt de referència
essencial per encaminar la formació fotogràfica.
(1) Trobareu més informació a: www.aficblanes.com

SORTIDES SOCIALS 2008-2009 (2)
Cada nova temporada l’AFIC organitza sortides pràctiques amb l’objectiu de
fomentar la pràctica fotogràfica, alhora que s’afavoreix el vincle entre els
socis i l’intercanvi de coneixements.
Data

Sortida

16 de novembre
21 de desembre
18 de gener
15 de febrer
15 de març
12 d’abril

Fundació MONA (Riudellots de la Selva)
Fàbrica SAFA (Blanes)
Montseny (Turó de Murou, Sta. Fe)
Barcelona (Colectania/MACC)
Estanys de Sils
Sortida fotogràfica nocturna

També les ja habituals: Girona, temps de flors, enramades d’Arbúcies, Jardí
Botànic Marimurtra de Blanes, Visa pour l’Image de Perpignan, lliurament
a Rivesaltais...
Contactes de les sortides: Fernando Olaizola (tel. 670862995) i Josep M.
Ciurana (tel. 629113936 ) o per correu electrònic a: aficblanes@gmail.com
(2) L’Agrupació pot modificar el calendari de les sortides. Trobareu més informació a:
www.aficblanes.com

AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes
Francesc Macià i Llussà, 26
(Els Pins)
Apartat de Correus 182
17300 Blanes
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