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Para la gente que no té conoce. ¿Quién es Raúl Villalba? ¿Y 
cómo entra en el mundo de la fotografía?
Es una persona que ama el Arte Fotográfico en todas sus for-
mas.

Entre al mundo fotográfico  desde muy jovencito, a la edad de 
17 años y de ahí en mas no me aparte nunca más del camino que 
elegí por vocación!!

¿Con que equipo trabajas?
Con una Nikon D 700

Que metodología de trabajo utilizas, ¿cómo  empiezas a crear 
tus imágenes?
Mucha gente suele preguntarme cómo nace la idea de mis foto-
grafías, como  si existiera un único camino. La verdad no lo sé, 
cada caso es diferente. Me he dedicado muy especialmente a 
la fotografía artística, porque  creo que allí me permite volcar 
toda mi capacidad creativa. No hay técnicas, no  hay reglas. No 
puedo decir que sigo un camino para crear, voy  adonde mis 
sensaciones me llevan. 

Raúl Villalba, es un fotógrafo, un artista difícil de catalogar, 
cuando ves su obra, no sabes diferenciar si es fotografía o pin-
tura. En cada obra, pone todo su abanico de vivencias e ilusio-
nes, sueños y pesadillas, hasta crear una imagen que no deja 
al espectador indiferente. Estamos hablando de una persona, 
ampliamente galardonada a nivel mundial, con exposiciones 
a nivel mundial a sus espaldas, pero con un factor muy im-
portante, nunca pierde su estilo y a la vez, evoluciona en cada 
imagen que crea. Aunque, sea considerado como uno de los 
artistas más internacionales de Argentina, no deja de ser una 
persona con la que se puede conversar.

Text: Lluís Clotet · Imatges cedides per Raúl Villalba

“... No puedo decir que sigo un camino para crear, voy  adonde 
mis sensaciones me llevan ...”

RAÚL VILLALBA

...

Tal vez la única constante sea que trabajo en un estado de se-
mi-inconciencia, hago lo que siento sin pensarlo mucho, sin po-
nerme límites. Pero no reside en esto lo más importante… Creo 
que lo fundamental es dar vida a la imagen, solo  cuando este 
vital paso  esta dado, considero  que mi obra tiene sentido.
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digital, te abre un campo inimaginable a la hora de crear, es 
decir, te facilita transmitir tú “ser” interior?
Siiii !!!! Realmente es increíble lo que nos ofrece las nuevas 
tecnologías, con la llegada de ellas, son  como un volcán que 
despierta en cada uno de nosotros abriéndonos nuevos cami-
nos a la hora de crear.

¿Cómo te considerarías Fotógrafo o Artista? ¿Cómo podría-
mos definir tu trabajo?
Un artista fotográfico.  Creativo.

¿Cuáles son tus influencias, a la hora de crear tus imágenes?
Creo que mis estados anímicos y emotivos.

¿Cuál es tu imagen preferida o que le tengas más cariño? 
¿Porque?
No tengo, todas  por igual, es como si me preguntaran al cual 
de mis hijos quiero más.

¿Qué buscas transmitirle o provocarle al espectador con tus 
imágenes?
Trato de mostrar a través de mis imágenes el mundo de los 
sueños, de la magia, de lo onírico, de lo místico y todos esos 
mundos de la fantasía que tengo dentro de mí, que nacen y 
renacen a cada instante y así poder regalárselos a los especta-
dores de mis imágenes, que tal vez sean, el mundo interior de 
cada uno de ellos.

Tus imágenes crean polémica, por tu estilo, ¿Cómo te tomas, 
la opinión de algunos fotógrafos, que creen que tus imágenes 
son más pintura que fotografía? Seguro que te lo han comen-
tado muchas veces.
Como un elogio, porque  creo que es muy gratificante que com-
paren tus fotografías con la pintura.

Entre tus participaciones en concursos desde los años 80, y tus 
posteriores exposiciones con tu estilo propio, creaste escuela, 
aun hoy se pueden ver imágenes “con un estilo parecido” (por 
no decir “igual”) en concursos fotográficos, ¿Cuál es el secreto, 
aun habiendo esta “competencia”, para seguir destacando con 
tu estilo?
Ninguno, seguir siendo yo a la hora de crear y renovándome 
constantemente.
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Eres conocido por este estilo onírico y surrealista, ¿practicas 
algún otro estilo fotográfico, o te interesa alguno?
No, ahora es este, mañana no lo sé.

¿Qué consejo puedes darle, a alguien que quiera empezar ha-
cer tu mismo tipo de fotografía? No quiero llamarlo copiar, 
más bien, influenciar. 
Que sean auténticos, que sean ellos mismos para poder encon-
trar su propio camino o estilo.

Eres un gran conocedor de AFOCER, ¿Cuál es tu opinión sobre 
las Agrupaciones de fotografía y la función que hacen?
Que es muy bueno que existan, porque allí se aprende muchísi-
mo sobre fotografía, porque  te encuentras con pares que están 
en lo mismo que uno y se comparten estilos, técnicas, criticas 
,salidas fotográficas etc.

¿Cuéntanos que proyectos tienes para este año?
Una serie de exposiciones, talleres y seguir compitiendo en los 
salones de fotografía.

Hablando de sueños, ¿Cuál es la fotografía o trabajo que te 
gustaría hacer, y todavía no has hecho
Ser portadista de afiches para películas de alta gama.

Quiero agradecer a Raúl, su amabilidad al contestar estas pre-
guntas, para los fotógrafos que quieran profundizar en su obra, 
pueden visitar su página web: www.raulvillalbafotos.com.ar , así 
como visitar su página de Facebook, donde podrán mantenerse 
informados de sus futuras exposiciones y workshops, donde ex-
plica los secretos de su fotografía.

...
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Imatges cedides per Raúl Villalba
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Imatges cedides per l’A.F.U. (Asociación Fotográfica de Úbeda)

El recent concurs A|Photo|Rreporter va ser guanyat per la Katy 
Gómez, de la “Asociación Fotográfica de Úbeda”. La Katy va 
tenir el detall de venir en persona a AFOCER a recollir el premi, 
presentant i explicant les seves fotos premiades.

Per una absoluta casualitat, un dels socis d’AFOCER tenia pre-
vista una estada a Úbeda a la setmana següent, i va ser con-
vidat a conèixer les instal·lacions de l’AFU, participant en una 
de les seves reunions setmanals. Així es va fer, i en Josep Mª 
Oliver va ser rebut amb molta cordialitat pels directius i socis 
de l’AFU. Es va produir un intercanvi de llibres de fotografia, 
incloent tant el resum dels premis Aqüeducte, com de diversos 
premis Ciudad de Úbeda, concursos organitzats per les respec-
tives associacions.

La visita de la Katy a Cerdanyola, i la del Josep Mª a Úbeda, van 
deixar oberta una porta molt gran a futures col·laboracions en-
tre les dues entitats, ambdues conegudes pel seu dinamisme.

D’esquerra a dreta: Luisa Rodriguez, Gloria Lara, Matías Robles, Katy Gómez,  
Josep Mª Oliver, Isabel Uriel y Carmen García (presidenta AFU) 

La seu del local de l’AFU, és troba a l’Hospital de Santiago, a Úbeda, un edifici construït
l’any 1562, considerat una de les grans obres del Renaixement a Espanya.
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Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Sicília

Sicília és l’illa més gran del Mediterrani (és com el 80% de Cata-
lunya, és 7 vegades més gran que Mallorca), i per tant s’hi pot 
esperar una certa diversitat. Efectivament, està plena d’his-
tòria, d’art, de paisatges, de ciutats i de platges, i tenen un vol-
cà; també es menja molt bé, i el vi local es força bo. Vaja, que és 
perfecta per a una estada d’una o dues setmanes.

Hi ha vols de Barcelona a Catania i a Palermo, i és recomana-
ble llogar un cotxe per voltar l’illa. La xarxa de carreteres és 
correcta; els perills més grans són els conductors nadius (espe-
cialment a les ciutats no es pot ser poruc al volant), i els radars 
massa sensibles.

Les imatges següents volen mostrar diferents aspectes de l’illa, 
molt fotogènica en paisatge i en paisanatge.

NOTA: ELS NOMS DE POBLES I CIUTATS ESTAN ESCRITS EN ITALIÀ, NO EN CATALÀ.

Això que sembla un munt de cases apilades és Piazza Ar-
merina, un poble grandot del centre de l’illa. Com a molts 
altres pobles, el seu millors temps segurament ha passat; 
el seu centre històric està una mica atrotinat, però és força 
interessant.

Catania és la metròpoli de l’est de l’illa. Té un centre mo-
numental molt passejable, i davant del Duomo conserva un 
obelisc muntat sobre un elefant esculpit en lava negra, del 
segle XVII. És una combinació poc habitual. També és poc 
habitual la il·luminació nocturna de l’edifici, a base de spots 
de colors que van canviant intensitat i tonalitat.
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Prop de Piazza Armerina hi ha la Villa romana del Casale. És 
una antiga residència romana, d’un patrici molt i molt ric. 
Conserva (i es poden veure, prou ben conservats) un dels 
conjunts de mosaics originals més ampli i més variat del món 
mundial; a part dels habituals herois, guerrers, animals, plan-
tes i similars, hi ha unes noies en ¡bikini!, fent gimnàstica. Fan-
tàstic, i Patrimoni Mundial de la Unesco.

Prop de Palermo hi ha la petita ciutat de Monreale; cal anar-
hi per veure la seva extraordinària catedral, d’estil bizantí, 
completament coberta de mosaics. No tenim a casa nostra 
res d’equivalent; es pot seguir completament tot l’Antic Tes-
tament com en un còmic, tota l’església és un auca gegan-
tina. El seu claustre completa un conjunt molt interessant.

A l’extrem sur-est hi ha Ragusa, una ciutat a cavall de dos 
turons. Tranquil·la i monumental, la llum del capvespre l’hi 
dona relleu, vista des de l’altre turó
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No hi ha viatge que no s’aprengui quelcom. A Cefalú, al nord, 
és típic l’entrepà de... gelat. El pa és de pasta de brioix, i po-
dem certificar que està bo. Sorprenent, però bo.

Sicília va ser denominada “Magna Grècia”; ja a l’època clàs-
sica, la primera expansió dels grecs fora de l’àmbit de l’Egeu 
va ser cap al sur de l’actual Itàlia. Agrigento, al centre-Sud, 
conserva un conjunt de temples grecs en diferents graus de 
conservació. És un dels centres d’interès del viatge; si és es-
tiu, cal portar barret i aigua fresca, que no hi ha ombra.

La ciutat moderna d’Agrigento no té massa interès, excepte 
el fotogràfic i a distància. Aquesta església queda en primer 
pla, vista des de l’àrea arqueològica, i fa el contrapunt.

Això és l’altre turonet de Ragusa, del costat de l’ombra; 
aquesta vista i l’anterior estan enfrontades, i les imatges te-
nen una hora de diferència. Hi ha també una Ragusa moder-
na, que no és tan inspiradora.
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Cefalú és un poble molt orientat cap al turisme, amb platges 
molt concorregudes. Tantmateix, te una Catedral molt inte-
ressant, amb mosaics bizantins, i un casc antic molt passeja-
ble, sota un penya-segat impressionant. Recomanable.

Siracusa està a cavall d’una península (abans, illa) i de 
terra ferma; molts dels seus carrers acaben al mar.

El mercat del carrer de Siracusa també ofereix peix fresc, com 
aquesta tonyina tan maca. De les condicions higièniques, mi-
llor no fixar-se massa.

Siracusa (a l’est) conserva tota un àrea arqueològi-
ca, amb un amfiteatre a on encara es continuen fent 
festivals. Les pedreres locals, visitables, o una gran 
cova natural (“L’orella de Dionisi”, i que havia estat 
presó en època clàssica).
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El tranquil poble de Caltagirone es dedica, tradicionalment, a 
la ceràmica. Aquesta escala en té, de ceràmica: cada esglaó 
mostra unes rajoles diferents. També té un munt de testos 
amb plantes i flors, fent els dibuixos que es poden veure; fa 
molta patxoca.

Com tot país mediterrani, la vida es fa de cara al carrer; no és 
diferent de casa nostra. Finestres i balcons tenen vida: roba 
estesa, andròmines, tendals, i... crits.

A casa nostra no s’acostuma a barrejar el peix i les verdures 
al mercat del carrer; es veu que als sicilians no els hi fa res.
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© Xavier Loncà

Les valoracions del nostre jurat, no tenen per que agradar a tothom, són orientatives i personals, de la manera més objectiva possible, cada lector pot 
tenir les seves pròpies opinions de la imatge, igualment acceptables. 

Per millorar en la fotografia, cal molta 
practica i formació, però el més difícil 
de tot, assumir la crítica, això fa, que es 
prengui consciencia dels vicis i errors, 
en aquesta secció, el “nostre jurat” el 
formen en Joan Manel Vera “Tito” i Lau-
reà Piñol, els quals se’ls entrega una fo-
tografia, de la qual desconeixen l’autor, 
per fer una valoració escrita i una valo-
ració numèrica (del 1 al 5). 

La fotografia d’aquest número pertany 
a Xavier Loncà (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO” LAUREÀ PIÑOL
Revelat 3
Color 3
Nitidesa i Definició 3
Enquadrament 4
Composició General 5
Acabat i Presentació 3
Originalitat 4

Revelat 4
Color 4
Nitidesa i Definició 3
Enquadrament 5
Composició General 5
Acabat i Presentació 1
Originalitat 4



15

C
R

ÍTIC
A

 FO
TO

G
R

À
FIC

A

Revelat: Entenc que estigui efectuada la foto en condicions de 
llum “complicades”, però crec que les zones de llum, sobretot 
en la cara i roba està molt “estirat” i per tant resulta un pel 
“pixelat”, a banda, és clar que estem centrant l’atenció en l’ac-
ció, però els negres són excessius i massa intensos, el personat-
ge no té cames, està “surant”.

Color: D’acord amb el comentari del punt anterior, doncs la 
gamma tonal, queda reduïda, per l’efecte de contrast excessiu.

Nitidesa I Definició: La nitidesa òptica és correcta, però la del 
revelat, al meu criteri no ho és, pel “pixelat comentat anterior-
ment.

Enquadrament: M’hagués agradat veure al personatge tot sen-
cer, no crec que li treies importància a l’acció, pel demés està 
correctament enquadrat, respectant marges entre personatge, 
acció i límits de la fotografia, amb harmonia general.

Composició General: Amb els elements que hi ha dins l’escena, 
estant perfectament situats, amb un molt bo sentit de lectura 
de la imatge i de l’acció, i tal com comentava en el punt ante-
rior, respectant harmònicament marges i distàncies entre bores 
i escena.

Acabat I Presentació: Sense desmerèixer la intenció de l’autor/a, 
personalment, crec que els marges de la manera que estan pre-
sentats, no li aporten cap valor afegit ni a la fotografia, ni a do-
tar-la d’un més gran impacte.

Originalitat: És una bona acció d’un espectacle, que evident-
ment amb totes les dificultats de la presa, per les condicions de 
la llum, hi ha una escena captada en un bon moment i amb un, 
crec que bon punt de vista, fent abstracció de la resta de l’esce-
nari, al meu punt de vista encertat.

Revelat: Tenint en compte el tipus d’il·luminació i el lloc –es-
cenari, fons obscur...-  es pot considerar com a força correcte, 
malgrat que alguna petita zona de llums altes quedi cremada. 
Es manté una més que acceptable gamma de tonalitats en els 
centres d’atenció. Que es pugui perdre detall a les ombres, no 
es rellevant en aquest tipus d’imatge. No obstant, li proposo a 
l’autor/a que provi l’eina de Photoshop “Sombras/iluminacio-
nes” posant les llums altes entre 12 i 15, i observi l’entorn de 
les zones més blanques. A partir d’aquí, pot provar també  a 
augmentar simultàniament el valor de les ombres i de les llums 
altes.

Color: En un tema que es prestaria a l’espectacularitat del co-
lor, l’autor/a ha triat la màgia del blanc i negre. Una elecció que 
dóna més èmfasi a l’expressió d’en Pep Bou, i realça molt la inte-
racció entre d’aquest artista i la seva obra. I dins d’aquesta tria, 
la intensitat i la saturació les considero força encertades.

Nitidesa: Acceptable, tot i que els petits detalls podrien donar 
una mica més de sí. 

Enquadrament: Molt bon enquadrament. Una imatge tallada 
amb bon criteri i bon gust. Impecable.

Composició general: Els elements principals estan ben distribuïts 
en l’espai, amb una bona harmonia visual, i dins d’un enquadra-
ment que –com he remarcat en el punt anterior- és impecable.

Acabat i presentació: He valorat la resta d’apartats prescindint 
de l’acabat. L’emmcarcat de la imatge no el considero gens 
adient per al tema: una acció magnífica que transcorre sobre 
un fons negre es veu desvirtuada per un emmarcat irregular i 
tendent al blanc que distreu l’atenció  dels elements principals. 
Una mala elecció, des del meu punt de vista.

Originalitat: Com passa en tantíssims temes, de fotografies d’en 
Pep Bou i de les seves efímeres obres d’art se n’han vist moltes. 
En aquest cas, però, l’autor/a ha aconseguit captar una imatge 
amb una gran expressivitat, amb una excel·lent interacció entre 
l’artista i la seva obra, i triant –penso que molt encertadament- 
el blanc i negre.

Opinió de Joan Manel Vera “Tito” Opinió de Laureà Piñol
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Text e imatges: Carles Altimiras

La pintura és un art. La fotografia també.

Ambdues capten un moment, una situació, un ambient i plasmen en els llenços o en el paper l’essencial per a seva posterior 
admiració i divulgació. Les tècniques emprades són amb tot molt diferents.

Actualment molts pintors és sustenten en la fotografia com a 
procediment per captar la imatge i posteriorment plasmen en 
l’estudi una abstracció de la mateixa. Els pinzells són les seves 
eines. L’esperit de l’artista i la tècnica emprada fa la resta.

En el cas que ens ocupa, es parteix d’una fotografia digital i és 
substitueixen els pinzells o llapis de l’artista pintor per progra-
mes d’ordinador.
 
Pintura fotogràfica vs. Fotografia pictòrica.

Hi ha un tipus de pintura que s’emmarca en l’anomenat realis-
me o hiperrealisme, sent la seva pretensió la d’imitar la imatge 
fotogràfica sacrificant fins i tot els valors plàstics en nom de la 
semblança.

Una altra cosa és la fotografia pictòrica: l’obtenció, per mitjans 
de tècniques informàtiques, d’imatges que perceptualment 
se’ns apareixen amb les qualitats plàstiques de la pintura.

Un mínim coneixement de les tècniques pictòriques o de di-
buix són necessàries per obtenir un resultat acceptable.

El treball que mostro s’inicia el 1998, treballant en aquella 
època únicament amb les eines pròpies de Photoshop. Poste-
riorment vaig incorporar a aquest programa alguns filtres més 
específics per a tals menesters. Cada obra ha precisat d’un mí-
nim de 3-4 hores.

La impressió a mides de 50x60 cm. sobre tela, proporciona un 
resultat estètic molt adequat.

He realitzat diverses exposicions individuals a Alemanya, Barcelona, Sant Cugat i Vera a Almeria.

Carles Altimiras
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Poble a la vora del Rhein (Alemanya) – 1998

Serra de Montgrony (Girona) – 2004

Interior de l’hotel a Santa Pau (Girona) – 2001 Presentació Simfònica de Moscou a Köln (Alemanya) – 1998
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Voltants de Sant Quirze (Barcelona) – 2003

Carrer a Ciutat Vella (Barcelona) – 2003

Abadia de Montserrat (Barcelona) - 2007 Escultura de Manolo Valdés - Art al carrer (Barcelona) – 2008
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És molt gran, l’univers. També hi ha un de més petit: l’univers dels detalls. El nos-
tre material fotogràfic, incloent objectius abandonats per obsolets, és una eina 
fantàstica per obrir-nos aquest camí. La primera cosa que se’ns acudeix és buscar 
la posició macro del nostre zoom, o potser disposem d’una òptica macro espe-
cialitzada. Alternativament, podem posar una lent d’aproximació (lupa) davant 
d’una lent normal: el camí està iniciat.

Ara, si volem arribar a ampliacions molt importants amb la mínima despesa, i 
considerant que un objectiu és una lent d’augment molt ben corregida, ¿què pas-
saria si emprem un objectiu normal com si fos la lent d’aproximació?. Doncs pas-
sa que es pot arribar a graus d’ampliació molt elevats, i la qualitat de la imatge 
obtinguda pot ser molt bona. El truc: cal muntar l’objectiu auxiliar a l’inrevés, 
ajudant-se d’un accessori amb dues rosques enfrontades, que uneixi ambdós ob-
jectius. Ep, i no cal que cap dels objectius siguin macro. La profunditat de camp és 
molt reduïda, i cal diafragmar fortament (a partir de 22, millor 36, i si pugeu més, 
veureu que la difracció apareix i es redueix la definició). Els temps de pose són 
llargs, i cal un suport molt estable. Millor si es pot elevar prèviament el mirall, i si 
es disposa d’un sistema de cremallera per l’enfoc, movent tota la càmera i deixant 
quiet l’enfoc propi de l’objectiu. Dispareu en remot, o amb el retardador. 

Segons quines combinacions d’objectius, es poden donar vinyetejats més o men-
ys forts; he arribat a obtenir imatges circulars...

Totes aquestes fotos (que no han estat ampliades digitalment) han estat preses 
amb una càmera APS-C, un objectiu 105 mm com a base, i com lents d’aproxi-
mació: una lupa 3T, un 28mm, un 35 mm i un 50 mm, tots amb rosca de 52 mm. 
Noteu que els objectius auxiliars poden ser de qualsevol origen, només cal que 
estiguin completament oberts, i a distància mínima d’enfoc.

Ànim, i a provar, segur que teniu el material necessari. El món del molt petit és 
prou interessant...

Macros Sense Bitxo Ni Flor
Texts e imatges: Josep Mª Oliver
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Divendres 28 de Març, es va presentar el veredicte de la 1ª Biennal Internacional 
A|PHOTO|REPORTER 2013. Aquesta ha estat la primera edició d’aquest certament 
que ha comptat amb la participació de 207 autors de 40 països diferents on s’han 
valorat mes de 800 fotografies. A l’acte de presentació van assistir Montserrat Mon-
tiel, Regidora de Cultura del Ajuntament de Cerdanyola, Joan Guerrero, president de 
Gramenet Imatge Solidaria i fotoperiodista i Andrés Ferriz, president de la Federació 
de Fotografia de Catalunya.

El premi d’honor se’l va endur la Katy Gómez López (Úbeda), per la seva serie “Perde-
dores y Perdidos”, on també va fer una Golden CEF Medal, amb el seu treball “Perde-
dores perdidos”; un treball de diverses fotografies que mostra el drama de la guerra, 
sobre tot des de la vessant dels perdedors.

Vicenç Semper, president d’AFOCER, es va mostrar molt satisfet per la participació 
i el decurs del concurs i manifestava la voluntat de continuar celebrant el concurs. 
Andrés Ferriz, felicitava AFOCER per haver organitzat una iniciativa com aquesta i 
reconeixia el risc que suposa fer-ho en uns moments tan complicats econòmicament. 
L’acte va estar amenitzat per la música del grup de blues Tota i Merino.

1a Bienal Internacional Digital de Fotoperiodismo
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Imatge de Joan Lluís Expósito
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Un any més... el Carnestoltes ja arribat i passat!! i com cada any, l’Agrupació ha sortit de “rua”, per captar les imatges de les 
disfresses més sorprenents, no cal dir, que qualsevol acte que ens hagi cridat l’atenció, ha sigut degudament retratada, dintre 
d’aquesta diada tan acolorida. Només queda donar les gràcies a tots els participants, des dels socis de fa temps, als nous inte-
grants del curs d’iniciació a la fotografia, pel bon ambient que es va transmetre durant la diada i l’any que ve, més.
Les fotografies han estat cedides per les següents persones, encara que en les pàgines següents estaran barrejades:
 * Cerdanyola: Menchu Fernandez, Manel Navarro, Silvia Ariza y Pere López.
 * Ripollet: Alumnes: Came Moner, Isabel Sopena, Mequè Edo, Naïma Cleuren, Noemí Rodriguez.
     Socis: Paco Archs, Dolors Bassas, Torcuato Balboa, Alberto Torralba, Ricard Sancho, Tito
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Autor/  
PEP GASSÓ
Nom Exposició /
CAMARGA 
Data exposició / 22.01    
Edat / 49
Professió / MULTIMÈDIA FREELANCE 

      COLABORADOR DOCENT UOC

Explica breument el contingut de l’exposició
L’exposició és un recull d’algunes de les  fotografies que vaig 
realitzar durant la visita de tres dies (cap a finals de juny) a la 
regió de la Camarga, el delta del Roine (França), viatge pro-
gramat per la secció d’activitats i del que vàrem gaudir una 
trentena d’amics de l’AFOCER.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 
imatges?
M’he decidit per aquestes imatges per tal de mostrar 3 temà-
tiques diferents en una mateixa zona, la Camarga, en aquest 
cas. En els aiguamolls d’Aigües-Mortes, fotografies especta-
culars de cavalls aprofitant la llum de primera i darreres hores 
del dia. En la visita a Arles, retrats de persones que expliquen 
la cultura i tradicions de l’indret, aprofitant les festes de Sant 
Joan i el fet que els vilatans es guarneixen amb vestimentes 
tradicionals.
I per últim, en el Parc Ornitològic de Pont de Gau (Saints-
Maries-de-la-Mer), on s’hi pot trobar gran abundància d’aus 
pròpies de la zona i migratòries, sobretot flamencs.

La resta de les fotografies triades es poden veure en la se-
güent adreça de Flickr. 
(http://www.flickr.com/photos/pepgasso).

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb 
aquesta exposició?
Pretenc resaltar la polivalència d’una mateixa zona on podem 
trobar un gran ventall de possibilitats fotogràfiques, tant per 
reflectir la natura en tota la seva esplendor com per retratar 
els aspectes típics de la gent i la cultura de la contrada.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Per a tant variada temàtica, s’han emprat diferents técniques, a des-
tacar per a la fotografia d’animals, la tècnica de ràfega, per a poder 
captar l’instant ideal del subjecte en moviment. El revelat digital de 
les imatges (RAW) s’ha realitzat bàsicament amb retocs dels paràme-
tres del programa d’edició Adobe Lightroom. 
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Imatges cedides per Laureà Piñol
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Autor/  
ADELINA PUTELLAS JUBELLS
Nom Exposició /
QUOTIDIANITAT
Data exposició / 01.03     
Edat / -- 
Professió / --

Explica breument el contingut de l’exposició
És el resum de les vivències, el tracte amb la gent i els seus costums, 
el seu dia a dia, en un viatge a Vietnam a finals de 2012, amb un 
grup d’amics fotògrafs. Era un viatge pensat només per fer fotos, 
no turisme.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes imat-
ges?
A la tornada vaig veure que una part important de les imatges eren 
escenes quotidianes i retrats , em va impressionar el bon contacte 
que vàrem tenir amb la gent, la seva amabilitat, etc.

El fet de ser en B/N ho vaig decidir per donar més força a la imatge, 
i que no distragués del seu contingut. Jo particularment tinc certa 
debilitat pel B/N.

Les imatges han estat escollides entre les 60 que consta l’exposició, 
potser m’he guiat més pel cor que en res més. Són moments de 
molt bon record, i això predomina per sobre tota la tècnica.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb aquesta 
exposició?
He volgut aconseguir que la gent vegi que hi ha un món tranquil, 
on no hi ha turisme, que dona molta serenor i pau interior. Sols vull 
donar a conèixer l’altra part no coneguda de Vietnam, vàrem estar 
molts dies sense veure cap persona que no fos del nostre grup, i la 
gent d’allà.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Són imatges captades en Raw, revelades i passades a B/N amb Photos-
hop, sense filtres, i sense muntatges La imatge tal com és la seva vida, 
els seus costums.
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Imatges cedides per Laureà Piñol
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Autor/  
INÉS RAMSEYER DAYER
Nom Exposició /
JOCS 
Data exposició / 26.04    
Edat / --
Professió / --

Explicar brevemente el contenido de la expo.
He llamado a esta presentación “Jocs” porque quiero destacar que 
la “fotografía abstracta” es para mí un juego fascinante y siempre 
sorprendente, que sin duda incorpora alegría a mi vida. Me gusta 
experimentar con cambios de escala, componiendo espacios ima-
ginarios.
Con mi fotos no pretendo ni cambiar ni juzgar el mundo…tampoco 
mejorarlo.. eso es lo que intento desde otras intervenciones per-
sonales, no con la fotografía.

 ¿Por qué esta temática? ¿Por qué te has decidido por estas imá-
genes?
He querido mostrar diferentes series, que tienen siempre como 
común denominador, el juego con la luz, el color con sus infinitos 
matices y sacando elementos de contexto, para obtener una per-
cepción diferente de espacios imaginarios.
 
Con la luz puedo crear en dos dimensiones, objetos y espacios 
efímeros. Siempre intento conseguir la composición de luz y co-
lor que sugiera espacio, mediante superposición de capas, la re-
flexión y la refracción.

¿Qué has querido conseguir o qué pretendes transmitir con esta 
expo?
Pretendo contar que hay otras formas de mirar lo cotidiano. Pre-
tendo provocar una reflexión sobre la observación del propio 
mundo. Intento sugerir que las pinturas abstractas, son a veces, 
imágenes de la realidad. Intento transmitir emociones y apelar a 
la memoria de cada uno. Intento despertar el espíritu de juego 
que cada adulto esconde.

¿Utilización de algún proceso o temática que quieras destacar?
No realizo retoques digitales que, sin duda, mejorarían la calidad de 
las fotos, simplemente porque prefiero, en mi tiempo disponible, in-
vestigar con nuevas percepciones.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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A l’acte d’entrega de premis i d’inauguració del 38è Concurs Foto-
gràfic de Sant Iscle, va assistir la senyora alcaldessa Carme Carmo-
na, es va valorar de forma molt possitiva la participació al concurs 
amb més de 90 obres, i el gran nivell de qualitat fotogràfica. El pri-
mer premi ha estat per Jordi Blasco, el segón premi per Romualdo 
Pérez i el tercer premi per Joan Mimó. L’exposició de les imatges 
guanyadores i una selecció de les finalistes van ser exposades a 
l’ateneu durant un mes.

38è Concurs Fotogràfic l’Aplec de Sant Iscle

Imatges cedides per Joan Lluís Expósito
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Com cada any, s’acaba el primer curs d’iniciació a la fotografia a 
Ripollet. Considerem la formació un pilar molt important pel fun-
cionament de la nostre Agrupació. Moltes gràcies per la confiança 
demostrada ens ajuda a seguir fent l’esforç, la gran recompensa, 
és la vostra satisfacció, i que tingueu el “cuc” de la fotografia i de 
voler expressar-vos a traves d’ella. I al socis, sabeu que ens podeu 
acompanyar en les sortides de pràctiques del curs. Animeu-vos.

Finalitza Curs d’iniciació a la Fotografia

Companys/es, el passat 17 de març ens va deixar la mare de nostre socia Montserrat Virgili Rifà. El nostre més sentit condol, a 
la Montserrat, i a la seva família.

José-Angel Sáez-Díez
* XXXVIII Trofeu Torretes Calella / 2 Acceptació 
* III Edición del Concuro Helie Memorial de Villena / 1 Seleccionada per exposició
* 54e Concurs de Fotografía Trofeu Rosa D’Or Sant Feliu de Llobregat / 1r Premi Nacional
* II Homenatge GFM - Homenatge a Rigmor Mydtskov Manlleu / 1er Premi Categoría Retrat 

Nota de Condol

Premis i Distincions
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Jaume Badia Bafalluy

1er · Vicenç Semper Jurado 

2n · Pep Gassó Leiva

2n · Pere Ramoneda Montagut

3er · Carles Altimiras Martin 

3er · Javier  Checa Colmena     
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Joan Mimó Bayó

1er ·  Joan Mimó Bayó 

2n ·  Vicenç Semper Jurado 

2n · Jaume Badia Bafalluy

3er · Ana Maria Barbero Asensio 

3er ·  Emilio Saiz Teva
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er ·  Vicenç Semper Jurado

1er · Joan Lluís Expósito

2n · Joan Lluís Expósito

2n · Pere Ramoneda Montagut

3er - Carles Altimiras Martin

3er · Javier Checa Colmena 
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · José-Ángel Sáez-Díez González 

1er · Magdalena LLorens Garcia

2n · Joan Mimó Bayó

2n · Pedro Martínez Jante

3er · Jordi Blasco i Gombau

3er · Francisco Escalante Cañón 
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Javier Checa Colmena

1er · Joan Lluís Expósito

2n · Pere Ramoneda Montagut 

2n · Javier Checa Colmena

3er - Joan Manuel Vera Ortiz

3er · Vicenç Semper Jurado
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Antoni Marín Amatller

1er · Joan Mimó Bayó

2n · José-Ángel Sáez-Díez González

2n · Vicenç Semper Jurado

3er · Sonia López Aranda

3er · Xavier Loncà Calafell
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President Vicenç Semper          

president@afocer.cat

Vicepresident Cristina Alcaide

vicepresident@afocer.cat

Secretària Dolors Bassas i Ruiz

secretaria@afocer.cat

Tresorer Salvador Ribes

tresorer@afocer.cat

Vocal Exposicions Miquel Pons Bassas

exposicions@afocer.cat

Vocal Concursos Laura Franch

concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper Andrea Zamora

socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital Oscar Utrabo

socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris Joan Manel Vera

laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió Joan Expósito

difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí Lluís Clotet Soler

butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca Torcuato Balboa

biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats  Pere Ramoneda Montagut / Jordi Blasco

activitats@afocer.cat

Fototeca MIF Cristina Alcaide

mif@afocer.cat

Vocal Estudi Francisco Archs

estudi@afcer.cat

Vocal Informàtica Vicenç Semper

informatica@afocer.cat

Enllaç CEF Josep Manel Requena

requena@afocer.cat





M. 673.510.411
P.O. BOX, 73

E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT


