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VACANCES FOTOGRÀFIQUES

2

activitats

Octubre

13, 20 i 27 d’octubre
Curs d’Iniciació a la Fotografia a l’Aula de
Natura de Canals.

FESTiFOTO. 27 d’octubre
20 h. Centre Cultural “Papa Calixte III”.
Audiovisual “Memòria dels camins” amb
l’interpretació musical de Deune Lopez i Jo-
se Duce i la narració de Francesc Tormo.

Novembre

FESTiFOTO. 3 de novembre
20 h. Centre Cultural “Ca Don Jose”. Inau-
guració de l’exposició fotogràfica “PNT
BLNC” de MIGUEL DAVID que estarà expo-
sada fins als 15 de novembre.

FESTiFOTO. 3 de novembre
20 h. Centre Cultural “Ca Don Jose”.  Pre-
sentació del llibre “pnt blcn” de Miguel Da-
vid i audiovisual sobre l’autor.

FESTiFOTO. 16 de novembre 
20 h. Centre Cultural “Ca Don Jose”. Audio-
visual titolat “fotomuntatges” de LUIS BEL-
TRAN.

FESTiFOTO. 16 de novembre 
20 h. Centre Cultural “Ca Don Jose”. Inau-
guració de l’exposició fotogràfica de LUIS
BELTRAN que estararà exposada fins al 30
de novembre.

FESTiFOTO. 17 i 18 de novembre 
Matí i vesprada. Centre Cultural “Ca Don
Jose”. Taller de revelat digital a càrrec de
LUIS BELTRAN.

3, 10 i 24 de novembre
Curs d’Iniciació a la Fotografia a l’Aula de
Natura de Canals.
Durant mes de novembre, al local social, ca-
talogació de les fotografies presentades al
XXXI Premi Nacional de Fotografia “Vila de
Canals”

Desembre

1 de desembre
Cloenda del Curs d’Iniciació a la Fotografia
20 h. Aula de Natura. Veredicte del Con-
curs Calendaria d’AFCA 2013. Les bases
es publicarán a la pàgina web.

14 de desembre
Fi del plaç d’admisió de los fotografies pre-
sentades al XXXI Premi Nacional “Vila de
Canals.”

22 de desembre
Al Centre Cultural “Ca Don Jose”. 17 h.
Veredicte del Premi Nacional “Vila de Canals”.

Gener

6 de gener de 2013.
A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural
“Ca Don Jose”. 14 h.
Entrega de premis als guanyadors del XXXI
Premi Nacional “Vila de Canals” i inaugura-
ció de l’exposició.

Del 6 al 30 de gener de 2013.
A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural
“Ca Don Jose”. 
Exposició fotogràfica del Premi Nacional
“Vila de Canals”.

LLIGA SOCIAL

2012

24 de novembre.
Temàtica: LA SOLETAT

Bases a la nostra pàgina
www.afcanals.es

Més informació a la web, a les xarxes
socials i al google grup AFCAnals.
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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

editorial
magazimfotogràfic

AFCA no s’identifica necessàriament amb l’opinió

de les seues col.laboracions o del contingut dels

articles publicats.

Per a aquest trimestre tenim una de les activitats pioneres
a la nostra Associació com és el Curs d’Iniciació a la Fo-
tografia que ja s’ha convertit en un esdeveniment esperat
per la gent que vol iniciar-se al món de la fotografia, per
a començar a aprendre l’utilització de la càmera.

L’altre esdeveniment important d’aquest trimestre és el
FESTiFOTO. En aquesta segona edició tornem a apostar
per aglutinar durant el mes de novembre tota una sèrie
d’activitats com conferències, exposicions, tallers, etz, im-
partits per fotògrafs de relleu dintre del panorama nacio-
nal, que li done un caràcter de Festa de la Fotografia a
tot el que es realitza al nostre poble.

En aquesta edició hem inclòs un audiovisual que mes-
clarà les imatges, amb la música en directe i la paraula
d’un narrador que ens introduix en la “Memòria dels ca-
mins” que va recorrer la família dels Borja a les nostres
terres.

En l’apartat dels nostres concursos, en aquest Magazim
podreu vore les fotografies guanyadores del Concurs Fira
de Setembre que, des d’enguany, té un altre format, en el
qual es premien quatre fotografies a color sobre la mateix-
ta temàtica de sempre que és el nostre terme municipal.

Tornarem també a preparar el Calendari de sobretaula
d’AFCA per al 2013, per a que les seues imatges ens re-
corde a la data que ens trobem.

Des d’açí vull animar-vos a que participeu en totes aques-
tes activitats.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada:

JOSEP PASTOR CARBONELL
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XXX FIRA DE SETEMBRE

CANALS • 2012

concurs

El jurat format per:
Jorge Berenguer
Joanmi Gisbert

Adrià Chafes

CONCURS FIRA SETEMBRE

En aquesta edició del Concurs de Fotografia “Fira de Setembre” s’ha canviat
el format que fins ara teniem. Hem deixat sols l’apartat de color on es dona
premi a quatre fotografies i la temática continua siguent Canals i anexes. Hem
tingut una bona participació i en aquest magazim es reflexen les fotografies
guanyadores i les finalistes que va decidir el Jurat format per Jorge Berenguer
de Moixent, Joanmi Gisbert de Catarroja i Adrià Chafes de Sumacàrcer.

S/T
JOSEP PASTOR CARBONELL

1r. Premi Color
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S/T
JOSEP VAYÁ HERRERO
2n. Premi Color

S/T
PAZ VIDAL FERRER

3r. Premi Color

Campanar i Foguera
ANDRÉS CARULL BLASO
4t. Premi Color
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JOSÉ MIGUEL CASTELLO
Finalista

FINALISTES

FERMÍN GARCÍA
Finalista

PAZ VIDAL
Finalista
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JOSÉ VAYÁ
Finalista

JOSÉ VAYÁ
Finalista

RUBÉN GÓMEZ
Finalista
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FESTiFOTO 2012

Una part fonamental de l’audiovisual que es projectarà titolat “Memòria dels camins”
ès la música de fons, que tindrà un protagonisme majúscul, donat que es realitzarà,
en directe, per duet musical format per oboe i piano.

El seus protagonistes seran Deune Lòpez a l’obeo i Jose Duce al piano. Ens interpreta-
ran peces que son d'estil Renaixentista i Barroc de compositors com Telemann, Hotet-
terre, i algún més d’eixa época en la que transcorre la vida de la família Borja.

DEUNE LOPEZ LEIBAR.
Comença els seus estudis musicals al si de
la Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí,
banda de música de la qual és membre
des de fa gairebé dues dècades i amb la
qual ha guanyat diversos premis. Cursa
els estudis de Grau Mitjà de oboè a
València, amb D. Miguel Morellà, finalit-
zant amb Menció d'Honor, mentre realit-
za els seus estudis universitaris. Continua
els seus estudis al Conservatori Superior
de Música "Joaquín Rodrigo" de València
amb D. Francisco Salanova i posterior-
ment es desplaça per continuar els seus
estudis a Berlín.

Realitza cursos de perfeccionament i rep classes magistrals d', H.Schellenberger,
Josep Domenech, Xavier Blanch, Albrecht Mayer, Andreas Wittmann o Francesco di
Rosa.

AUDIOVISUAL
“MEMÒRIA DELS CAMINS”

8
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Ha col·laborat amb orquestres simfòniques com Bilbao Philarmonia, Das Sinfonie Or-
chester Berlin, World University Orchestra and Chorus o la Jove Orquestra Simfònica
de l'Acadèmia Europea.

Des de 2004 ha participat en els cicles de concerts organitzats pel Centre Cultural
Bancaixa, en els Concerts de Música de Cambra del Palau de la Música de València
o el Cicle d'Orgue de l'Església de la Companyia de Jesús. Ha treballat en nombro-
ses ocasions a duo amb organistes, oferint concerts tant a Espanya com a l'estranger.
Funda "Trio Antiqva", amb qui desenvolupa un repertori fonamentalment barroc,
comptant amb la col · laboració de cantants.

Ha participat en la recuperació de l'arxiu musical del Santuari de Arantzazu, a Gui-
púscoa i aprofundeix en la música antiga amb instruments històrics des de l'any
2009, interpretant fonamentalment repertori dels s.XVII i XVIII.

JOSE DUCE CHENOLL
Titulat superior en piano i música de cambra
va iniciar els seus estudis al conservatori muni-
cipal "José Iturbi" de València. Ha obtingut el
títol professional de cant i llenguatge musical
complementant els seus estudis amb classes de
perfeccionament amb diversos professors d'àm-
bit internacional.

L'any 2009 funda el Cor de Cambra Amystis
Societat Musicològica del qual és director i des
del qual inicia la seva tasca investigadora se
centra en recuperar i difondre el patrimoni mu-
sical valencià.

Membre del "Trio Antiqva" col · labora amb diverses agrupacions de cambra, simfò-
niques i corals, portant la seva tasca de pianista acompanyant a treballar com a pro-
fessor al Conservatori Municipal "José Iturbi" de València.

L'any 2009 forma el "Duo Alamire" amb la soprano Elia Casanova realitzant gran
quantitat de concerts al llarg de la geografia espanyola.

Ha treballat com a professor de piano interí en diversos conservatoris de la Comuni-
tat Valenciana, ja que exerceix actualment al Conservatori Professional de Requena.

Com a cantant ha participat en múltiples muntatges dins i fora d'Espanya amb "Inter-
mezzo produccions musicals", "Obvi produccions musicals", "Victoria Musicae".
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FESTiFOTO 2012

S’exposarà conjuntament a la Caixa Popular i a La Caixa.
Del 27 d’octubre al 31 de desembre de 2012.

AUDIOVISUAL

“MEMORIA DELS CAMINS”, col.lectiu INDIVISUAL amb l’in-
terpretació musical de Deune López i Jose Duce i narració de
Francesc Tormo.

El col.lectiu “Indivisual” format per Cristina Jorda, Andrés Ca-
rull, Manu Ruiz, Josep Martínez, Óscar Camarena, Jose Emi-
lio Sancho, Voro Vitoria i Pere Huerta, junt amb la interpreta-
ció musical a càrrec de l'oboïsta Deune López i el pianista
José Duce i la narració de Francesc Tormo presentaran l’au-
diovisual titolat “Memòria dels Camins” ons s’ha recreat amb
la creativitat i amb la plàstica, els espais, llocs, personatges,
autors, el mite, el drama i la reflexió histórica de la familia
Borja.

Centre Cultural Calixte III
27 d’octubre de 2012, a les 20 hores.

“MEMÒRIA
DELS CAMINS”

Col.lectiu INDIVISUAL.
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Andrés Carull ®

José Emilio Sancho ®

Voro Vitoria ® Manu Ruiz ® Pere Huerta ®

Óscar Camarena ®

Cristina Jordá ® Josep Martínez ®
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FESTiFOTO 2012

PNT BLNC
Miguel David

Sala d’exposicions del Centre Cultural “Ca Don Jose”.
Del 3 al 15 de novembre de 2012.

“PNT  BLNC”.
Significa tornar a la foto metafòrica i
conceptual, on a través de profunds ne-
gres i fosques cavernes descobrim la
llum, la veritat.

Raonablement, podríem esmentar que,
segons la fotògrafa Sonja Bullaty, "Tota
la vida d'un precedeix al moment en
què premem l'obturador". Un fet a tenir
en compte, i amb el qual estic totalment

Vaig néixer fa uns anys, més dels que jo voldria, en un poble prop a València, exac-
tament a Manises.
Actualment resideixo, sempre que puc i la feina m'ho permet, a Moraira. Alacant. "...
On, des del meu talaia, contemplo la immensitat de la mar Mediterrània com si d'una
metàfora soledosa es tractés ...", fugint de la contaminació, dels sorolls i de la massi-
ficació.
Quant a la fotografia, que és el que ens interessa, si no recordo malament, vaig arri-
bar a la foto cronològicament tardà, allà pels anys 88. En realitat em vaig introduir
en la fotografia com una aventura - m'atreia i captivava - i segueixo en ella per plaer
i divertiment, ja que em segueix fascinant.
La seua  trajectòria fotográfica ha estat molt extesa i prolífica, tant al món de les ex-
posicions com de la concursística, però, actualmente, la línea fotográfica que porta és
la de publicar el seu treball, com “Diario de un Fotógrafo”, “Silencios y Soledades” y
“PNT  BLNC”.
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d'acord, ja, que quan miro a través de
l'objectiu, de manera conscient o fins i
tot de manera totalment inconscient, ob-
servo amb tota la meva càrrega social
adquirida al llarg dels anys, la càrrega
de "Miguel david". Família, estudis,
amics, lectures ... lloc on visc ... músi-
ca, política, relacions socials ... per què
fotografio "això" i no "allò"?

Centrant-me en el projecte "PNT blnc", i
després de la lectura d'un estudi de la
Caverna de Plató ... emprenc l'esbós i
enviament les primeres imatges amplia-
des a certs amics i en la resposta tots
parlen de la LLUM de i LA FOSCOR.

EL FINAL, és feliç, VENÇ LA LLUM.

Si hagués de inscriure les primeres imat-
ges, penso que les englobaria dins del
figurativisme. L'abstracció comença des-
prés d'aprofundir en el tema. És una
profunda reflexió interior. Buscant la
simplicitat. La forma i el volum.

Considero, harmonitzant amb Romà de
la Calle, que la meva foto és INTIMIS-
TA, que coqueteja I zigzagueja AMB
MI Autobiografia, ambigua i suggerent,
QUE NO DIC RES
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FESTiFOTO 2012

FOTOMUNTATGES
Luis Beltrán

Sala d’exposicions del Centre Cultural “Ca Don Jose”.
Del 16 al 30 de novembre de 2012.

Inauguració a càrrec de l’autor el 16 de novembre de 2012• 20 h.

“FOTOMUNTATGES”.

“Apologia d'aquest o l'Etern passat”

Si poguéssim explicar el simple ¿trobarí-
em el secret de l'etern?

Els paisatges de Beltran emanen del vel
lumínic que entela l'etern fent imatge.
Una imatge que convoca l'abstracció lí-
rica, el romanticisme alemany i la gràfi-
ca publicitària. Aquest estrany sincretis-
me provoca en l'espectador el que un
text pot tornar-se en explosió semàntica
per al lector.

Si bé l'autor intenta acostar al nostre
entorn ho fa apel · lant a un misticisme

Luis Beltran Beltran Perales es un fotògraf profesional nascut a Valencia l’any 1973 i
que residix a Port de Sagunt. La seua tasca fotográfica l’ha estat exposada en  Me-
diadvanced. Gijón,. Septiembre 2009; O+O Gallery. Valencia,. Septiembre 2009;
Ultravioleta Gallery. Madrid, Spain. Septiembre 2010; Agora Gallery. New York.
Abril 2011; també s’han publicat les seues fotografíes en Downtown Gallery Interna-
tional Art & Culture. California. Abril 2009; Vaso de agua. Enero 2010;  “Exilio” Fo-
tógrafos Artísticos. Febrero 2010; La Vanguardia Magazine. Febrero 2010; Fotógra-
fo del mes. Soura Magazine Bubahi. Noviembre 2010; La Fotografía. Abril 2011;
Quotationmagazine. Junio 2012.
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que torna intocable la imatge del que mos-
tra. Aquesta llunyania provocada pel clima
boirós, la llunyania dels personatges i els
ambients de ensueno ens evoca l'etern pre-
sent, allò del que, per no prendre perspecti-
va, no veiem.

Beltran ens parla poèticament del simple i en
aquest mateix acte, es bolca cap a un discurs
aparentment sense més pretensions. Però el
seu cabal metafòric comporta tota la con-
tundència filosofica de l'home que no està,
però que a la vegada es troba místicament
resemantizado en el paisatge que habita.

Parlar del simple, llavors, és parlar del im-
ponderable. No significa ancorar en el peri-
ble sinó posar la mirada en el llindar del mis-
teri i abocar amb lliurament a la tasca de la
contemplació. Aquesta és la tasca que l'autor
ens proposa.

Vanesa Di Giacomo

“Sueño contigo" és un projecte fotogràfic que
pren com a punt de partida el món dels som-
nis i ens condueix a través d'escenaris que es
situen entre la prima línia de la realitat i ima-
ginari a la recerca de les emocions que guien
les nostres vides.

Un intent de despertar, per un instant, del
nostre letargia, de reviure sensacions que,
sense saber perquè, un dia deixem de sentir,
de buscar dins nostre el millor de nosaltres i
tot allò que alguna vegada ens va fer sonar.

Dedicat als que sonem desperts, als que
creiem que sense il · lusió no hi ha espe-
rança, als que vivim en mons de fantasia i
no volem despertar.

"El món està en les mans d'aquells que tenen
el coratge de sonar i córrer el risc de viure
els seus somnis".

Paulo Coelho
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TALLER 

“Taller de revelat digital” a càrrec
de LUIS BELTRAN.
Utilització de les ferraments de photos-
hop com el camera raw, sel.leccions i
traçats, capes, filtres i el tractament de
zones, será el que s’aplique per a acons-
seguir un revelat digital perfecte.

Planta tercera del Centre Cultural “Ca
Don José”
Dies 17 i 18 de novembre de 2012,
matí i vesprada.

CONFERÈNCIES

• Presentació del llibre “PNT BLNC”
del fotògraf MIGUEL DAVID, amb au-
diovisual de l’autor.
Centre Cultural “Ca Don Jose”.
3 de novembre de 2012 • 20 h.

• Audiovisual titolat “Fotomuntatges”
de LUIS BELTRAN.
Centre Cultural “Ca Don Jose”.
16 de novembre de 2012 • 20 h.

EXPOSICIONS

• MIGUEL DAVID, “PNT BLNC”
Sala d’exposicions del Centre Cultural
“Ca Don Jose”.
Del 3 al 15 de novembre de 2012.

Inauguració a càrrec de l’autor el 3 de
novembre de 2012 a les 20 h.

• LUIS BELTRAN, “FOTOMUNTATGES”
Sala d’exposicions del Centre Cultural
“Ca Don Jose”.
Del 16 al 30 de novembre de 2012.
Inauguració a càrrec de l’autor el 16
de novembre de 2012 a les 20 h.

• “MEMORIA DELS CAMINS”,
Col.lectiu INDIVISUAL.

S’exposarà conjuntament a la Caixa
Popular i a La Caixa.
Del 27 d’octubre al 31 de desem-
bre de 2012.

AUDIOVISUAL

• “MEMORIA DELS CAMINS”, col.lectiu
INDIVISUAL amb l’interpretació musi-
cal de Deune López i Jose Duce i na-
rració de Francesc Tormo.

El col.lectiu “Indivisual” format per Cristina
Jorda, Andres Carull, Manu Ruiz, Josep
Martinez, Oscar Camarena, Jose Emilio
Sancho, Voro Vitoria i Pere Huerta, junt
amb la interpretació musical a càrrec de
l'oboïsta Deune López i el pianista Jose
Duce i la narració de Francesc Tormo pre-
sentaran l’audiovisual titolat “Memòria
dels Camins” ons s’ha recreat amb la cre-
ativitat i amb la plàstica, els espais, llocs,
personatges, autors, el mite, el drama i la
reflexió histórica de la familia Borja.

Centre Cultural Calixte III.
27 d’octubre de 2012, a les 20 h.

FESTiFOTO 2012
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QUIN

UTILITZAR

Autor_

Andrés Carull

OBJECTIU

Després de tres entrades aprenent com
utilitzar els objectius angulars continua-
rem amb la sèrie “Ús pràctic dels ob-
jectius” aprenent a reconéixer i utilitzar
els objectius normals.

Com sempre hem de començar descrivint
la normalitat, i també com en la vida ma-
teixa, el concepte de normalitat és relatiu.
En fotografia se sol admetre que un ob-
jectiu és normal quan el seu camp de vi-
sió i les seues característiques s'aproxi-
men a la visió humana.

El problema per a definir l'objectiu nor-
mal ve influenciat per l'opció d'incloure o
no la visió perifèrica. Els autors que
inclouen la visió perifèrica cosideran que

els objectius normals són els de 35mm,
els que preferixen no incloure-la, opten
pels 50mm com a objectius normals.

Encara així, el més habitual és establir
que un objectiu normal és aquell que té
una distància focal el més pròxima a la
diagonal del format que s'usa. Amb sen-
sors o pel·lícula de format de 35mm
(complet o “full Frame”) es consideren
objectius normals els que tenen una
distància focal de 50mm.

Si som un poc flexibles i ens permetem
navegar en un rang de focals botant-nos
la teoria més extricta, podrem considerar
com normal el rang de distàncies focals
incloses entre els 35 i els 70mm. Este
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rang ens ve bé per a emmarcar les carac-
terístiques d'estos objectius ja que les di-
ferències entre els 35 i els 50mm i entre
els 50 i els 70mm poden ser molt subtils.

COM PUC RECONEIXER
UNA FOTOGRAFIA FETA
AMB UN OBJECTIU
NORMAL?

Com hem dit abans, este tipus d'objectius
oferixen una visió pròxima a la de la vis-
ta humana. Per este motiu al veure una
fotografia feta amb un objectiu normal
hauríem de tindre la sensació que el que
veiem va ocórrer tal com ho veiem. 

Ser capaços de reconéixer una fotografia
feta amb un objectiu de 50mm, o al-
menys identificar com normal una foto-
grafia feta amb un objectiu de distància
focal dins del rang dels 35-70mm, ens
ajudarà a conéixer que podem esperar
del nostre objectiu normal.

Podem fixar-nos en els següents punts per
a reconéixer un objectiu normal: 

• Camp visual: Pròxim al de l'ull humà.
Al veure fotografies fetes amb un objec-
tiu normal tindrem la sensació que el

fotògraf ens mostra a través de la seua
foto, el mateix que veuríem si ens
trobàrem davant de l'eixa escena i no
giràrem el cap. 

• La profunditat de camp: En este
cas la influència de l'obertura del dia-
fragma i la distància a què es trobe el
subjecte marcaran per complet la pro-
funditat de camp de la fotografia. En-
cara així és difícil aconseguir desenfo-
caments del fons extremadament mar-
cats igual que és difícil aconseguir que
tots els plans apareguen enfocats. Són
objectius intermedis i és d'esperar que
una foto presa amb un objectiu amb es-
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tes característiques presente una profun-
ditat de camp intermèdia. 

• Distància entre plans: Estos són els
únics objectius que respecten les dimen-
sions i les distàncies que podem con-
templar a simple vista. Al veure una fo-
tografia presa amb un objectiu normal
estes dimensions es conserven pràctica-
ment com en la realitat. Si apareix un
objecte del qual coneixem les seues di-
mensions ens serà fàcil reconéixer-les
en la fotografia. 

PERO… 
QUE TIPUS DE FOTOS
SOLEN USAR-SE?

Al tractar-se d'objectius intermedis, este
tipus d'objectius solen usar-se en situa-
cions generals, és a dir, situacions en
què no necessitem un camp de visió ex-
traordinari com el dels objectius angulars
i que no necessitem acostar-nos massa
als subjectes sense ser vistos com en els
teleobjectius (que aprendrem a usar en
pròximes entrades).

Hem dit que reconeixerem una fotografia
feta amb un objectiu normal perquè som
capaços de reconéixer les dimensions re-
als dels objectes que apareixen. Llavors
serà fàcil entendre que este tipus d'objec-
tius s'utilitza per a prendre fotografies de
subjectes que han de conservar les
seues proporcions reals en la imatge.

Ho utilitzen molt aquells fotògrafs de ca-
rrer que sense voler donar sensació de

llunyania o de càmera espia, no desitgen
(per respecte o per vergonya) acostar-se
massa als subjectes que fotografien. A
més a alguns d'estos fotògrafs els agrada
precisament per eixa sensació de nor-
malitat que desprenen les imatges pre-
ses amb este tipus de lents i que els aju-
den a acostar a l'espectador a l'escena
sense sentir-se un estrany o un espia.

ALGUNS ERRORS
FREQUENTS A L'USAR UN
OBJECTIU NORMAL:

Al tractar-se d'objectius intermedis, amb
els que la càmera veu el que veu el fotò-
graf, és difícil equivocar-se al triar
este objectiu per a algun fi en concret,
encara així podríem catalogar com
“errors” intentar donar-li usos inadequats
a estos objectius.

Hem dit que estos objectius conserven les
proporcions i açò ens podria portar a
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pensar que és l'objectiu ideal per a re-
trats formals, però no, la distància fo-
cal més usada en retrats formals és el
105mm (en format de 35mm full Frame)
que gràcies als efectes moderats de tele-
objectiu ajuda a crear retrats amb una
atmosfera amb molt d'encant gràcies al
desenfocament moderat però apreciable.

Òbviament no és l'objectiu més indicat per
a paisatge al tindre un angle de visió
més reduït que l'angular llevat que pren-
guérem una seqüència de fotos per a mun-
tar posteriorment una panoràmica. Tam-
poc seria una bona opció per a anar de
“caça fotogràfica” a la cerca d'animals a
qui realitzar primers plans ja que una de
dos, o fugen per por o ens mengen.

LLAVORS… COM PUC
TRAURE-LI EL MÀXIM
PARTIT AL MEU OBJECTIU
NORMAL?

Sempre que vullgues prendre una foto-
grafia per a reproduir fidelment el
que veuen els teus ulls hauries d'uti-
litzar un objectiu normal o amb una
distància focal el més pròxima a la nor-
mal. Per exemple, et trobes davant d'una
escultura increïble que desitges mostrar a
altres persones a través d'una foto, lla-
vors amb un objectiu normal aconse-
guiràs una reproducció el més fidel a la
realitat quant a dimensions es referix.

Aprofita per a dominar al màxim la
profunditat de camp. Amb este tipus

d'objectius la influència de la lent sobre
la profunditat de camp és mínima, vull
dir, no tenen una gran profunditat de
camp com els angulars ni una profundi-
tat de camp mínima com els teleobjec-
tius, per això pots jugar amb la distàn-
cia a què es trobe el subjecte i l'obertura
del diafragma per a aconseguir el mà-
xim control sobre la profunditat de
camp.

Al tractar-se d'objectius que veuen el
que nosaltres veiem i que generalment
tenen un grandària i pes reduïts són ob-
jectius molt còmodes per a “la càmera
que sempre porte damunt”, és a
dir, isc a fer un passeig i no vull empor-
tar-me la motxilla amb els tropecientos-
mil trastos, esta és l'opció més còmoda i
que millor sol adaptar-se a les fotogra-
fies generals. 

Amb açò no vull dir que siga un objectiu
tot terreny (com seria per exemple un 18-
200mm) sinó que si per qualsevol motiu
et trobes que únicament pots seleccionar
un rang focal i desconeixes que tipus de
fotografies faràs, amb un objectiu normal
i uns passos cap avant o cap arrere
podràs salvar moltes escenes.

HI HA OPCIONS MÉS
ECONÒMIQUES?

La majoria de marques comercials dispo-
sen d'objectius de distància focal fixa de
50mm que sense anar als de gamma alta
ja són molt lluminosos (màxima obertura
f/1.8) i es venen a preus realment
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baixos (uns cent euros). Açò fa que
qualsevol accessori per a simular els efec-
tes d'estos objectius siga innecessari.

Són les lents més econòmiques de
totes i per tant seria prou il·lògic com-
prar-se buscant estalviar diners, per
exemple, un objectiu de 35mm i un multi-
plicador de focal d'1.4x per a aconseguir
un objectiu de 50mm quan comprar-se
directament l'objectiu de 50mm serà més
econòmic i oferirà major lluminositat i
qualitat d'imatge.

EN RESUM

Els objectius normals respecten les
proporcions dels objectes tal com les
veiem nosaltres. En una fotografia presa
amb estos objectius som capaços de re-
conéixer, almenys de forma aproxima-
da, les dimensions dels elements que en
ella apareixen sense necessitat referèn-
cies.

Si busques un objectiu per a portar amb
la teua càmera sempre damunt esta pot
ser una bona opció, solen ser molt més
econòmics que els objectius zoom i
acostant-te o allunyant-te un poc del
subjecte aconseguiràs bons resultats. A
més en cas d'accident t'alegrarà haver
triat l'objectiu més barat per a portar
sempre damunt.
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BREUSNOTÍCIES

Tornem a convocar el con-
curs per a l’elaboració del
CALENDARI D’AFCA de
2013, que omplirà les nos-
tres sobretaules durant tot
l’any que ve. El dia de la
presentación de les fotografí-
es és el 1 de desembre de
2012 a partir de les 20 ho-
res a l’Aula de Natura de
Canals. La temàtica, com
l’any passat, són les quatre
estacions, amb les seccions
de primavera, estiu, tardor i
hivern. Pots presentar dues
fotografíes per cada secció.
Per a més información i les
bases completes les trobaras
a www.afcanals.es

EXPOSICIÓ MEMÒRIA DELS CAMINS
DEL COL.LECTIU “INDIVISUAL”, 

De 27 d’octubre fins al 31 de desembre de 2012 a la Caixa Popular,
La Caixa i el bar Ca Vero s’exposaran les fotografies titolades “Memò-
ria dels camins”, del Col.lectiu INDIVISUAL format per Cristina Jorda,
Andres Carull, Manu Ruiz, Josep Martinez, Oscar Camarena, Jose
Emilio Sancho, Voro Vitoria i Pere Huerta.

MIR ARTE
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CALENDARI
AFCA 2013
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BREUSNOTÍCIES

COMENÇA EL CURS DE FOTOGRAFIA
El passat 22 de setembre va
començar un nou Curs d’Ini-
ciació a la Fotografia que im-
partixen diversos socis de la
nostra associació. El curs amb
un total de 30 alumnes está
desenvolupant-se a l’Aula de
Natura i al Centre Cultural
“Ca Don Jose” de Canals

XXXI PREMI NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
“VILA DE CANALS”.
S’ha convocat una nova edicio del Premi Nacional de Fotografia “Vila de
Canals” sobre temática lliure, en blanc i negre, i amb uns premis tant a la
col.leció com a fotografies soltes. Des de l’1 de novembre fins al dia 14 de

desembre de 2012, poden remetres les fotografies a l’AFCA, apartat de co-
rreus, nº 98, de 46650 Canals, i demanar, igualmente, les bases de la con-
vocatòria. Mes informació a www.afcanals.es

46.030

nº

Ja està a disposició dels socis la loteria de
Nadal. A cada soci li s’asigna la quantitat de
15 € (5 paperetes a 3€).

Aquell soci/a que NO VULLGA jugar a la lote-
ria que en ho comunique a través d’un co-
rreu electròni a info@afcanals.es abans del
15 de novembre de 2012

LOTERIA DE NADAL
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