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Editorial
“Anada que hom fa per terra, per mar o per
aire per transportar-se a un lloc notablement
distant, a una altra ciutat, a un altre país”. Amb
aquestes paraules defineix el diccionari de l’IEC
el substantiu viatge.
Veig als aeroports, a les estacions i fins i tot
pels carrers persones que es mouen amb més
o menys pressa i, en ocasions, em pregunte: on
van, d’on venen? Cadascuna d’aquestes persones
es desplaça per algun motiu i totes tenen en
comú el fet que els espera una destinació final.
Ha passat l’estiu, època de viatges i de trencar
amb la rutina diària. Molts de nosaltres ens hem
desplaçat a altres països o ciutats i ens hem unit
a aquesta gran migració de persones que tenen
com a objectiu gaudir de les seues vacances i
oblidar-se de la rutina diària, però nosaltres no
volem oblidar el dia a dia i anem acompanyats,
com sempre, de la nostra càmera.
Els fotògrafs som gent un poc estranya. Si
podem, fugim de les destinacions turístiques
i busquem l’autenticitat de la vida als llocs
on viatgem, preferim la barraca al palau. De
vegades, deixem de costat el sentit comú, ens

fiquem per llocs poc recomanables i després,
quan veiem les fotos, ens adonem de la nostra
inconsciència, però quina foto!
Amb aquest número d’Objectiu volem mostrarvos algunes de les fotografies dels nostres socis
viatgers i les impressions dels seus viatges.
D’altra banda, aquest trimestre que comença
i amb el qual acaba 2018, el volem dedicar, en
part, a homenatjar les persones que van fer
possible la nostra agrupació. Molts ens han
deixat i volem recordar-los premiant aquells
que encara estan entre nosaltres. També
volem, en el nostre 55é aniversari, recordar
la figura de Sarthou Carreres, per la qual
cosa ens desplaçarem al cementeri de Xàtiva,
on realitzarem un acte commemoratiu en
col•laboració amb l’Agrupació Fotogràfica de
Xàtiva.
Com sempre, és un desig d’aquesta junta que
participeu el màxim possible en les activitats que
organitzem: ens contemplen 55 anys d’història.
Tony Tirado
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Fotògrafs viatgers 				
Jordània emociona
Em quede amb l’hospitalitat de la seua
gent i la sensació de seguretat. Les
experiències viscudes a llocs com el
mar Roig, el mar Mort, el desert de
Wadi Rum i, per descomptat, l’antiga
ciutat de Petra, han sigut úniques i
especials.
Al marge de la destinació turística,
concretament Wadi Rum i Petra són
una proposta de viatge fotogràfic molt
recomanable, però en una època de
l’any que no siga l’estiu.
No he buscat retrats directes de
persones d’allí, he preferit incloureles en composicions puntuals en què
interactuen amb l’entorn.
La gent ha sigut molt amable en
general, però els homes estaven
més predisposats a sortir en alguna
fotografia mentre que les dones
mantenien la distància amb la càmera,
reflex evident de la seua cultura.
Habitualment viatge amb una Fuji
XT1, un objectiu 18/55 i un 10/24.
Ocasionalment porte un monopeu
Benro i, puntualment, una Canon 5D
Mark II amb un objectiu de 50 mm 1.4
i un altre 70/200 2.8.

Jordània

Alberto Martínez
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Fotògrafs viatgers						Xina
La Xina, un país apassionant,
d’enormes dimensions i multitudinari.
La província de Yunnan està situada
a l’extrem sud-oest del país i té
una població de cinquanta milions
d’habitants.
És la província xinesa menys
coneguda, però és un oasi de paisatges
i tradicions on perviuen més de 25
minories nacionals que representen,
en realitat, més de 400 grups
culturals que, al seu torn, pertanyen
a diverses famílies etnolingüístiques,
fonamentalment a la tibetobirmana .
El nostre viatge va ser a la zona de
Lijiang, també denominada la Venècia
d’Orient, ciutat amb més de 800
anys d’història, que va ser solcada
per multitud de canals i té un barri
antic amb bells edificis de ràfec corb
que van ser construïts per la cultura
naxi, i a la ciutat de Shangri-la, porta
d’entrada a la cultura i la naturalesa
del Tibet amb el seu famós monestir
budista de Song Zan Lin.
Deu dies gaudint de la gent, de
les muntanyes a 3.300 metres
d’altitud i l’imponent riu Iangtsé han
aconseguit que aquest viatge haja sigut
espectacular per als integrants del
grup: Javier Ferrer Puerto, Juan Carlos
Medina Chamorro i Xavier Ferrer
Chust.

Xavier Ferrer
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Fotògrafs viatgers 			
Vaig tenir l’oportunitat d’anar a
unes noces i l’experiència va ser
molt grata. Per aquesta raó no
vaig poder descobrir molts llocs,
però els passejos que vaig fer per
Casablanca, en ocasions, feien un
poc de respecte. És una ciutat amb
molts contrastos, els seus costums
són molt diferents i, en alguns
sentits, xocaven amb la nostra visió
del món.
Sincerament, no vaig fer moltes
fotografies de persones. Però si
vaig retratar algú, ho vaig fer sense
que se n’adonaren, d’una manera
més natural, ja que en el cas que
foren dones havien de consultar-ho
amb un home de la família per a
poder fer-ho. No obstant això, en el
casament en què vaig estar, la gent
era més oberta en aquest sentit.
Normalment porte una Nikon D710,
però en aquesta ocasió no vaig
poder portar-la amb mi, i vaig haver
de realitzar les fotografies amb
l’iPhone 6.

Casablanca

Judit García
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Fotògrafs viatgers 					
No sé ben bé quin és el motiu però,
fins a on m’arriba la memòria, recorde
que sempre m’han apassionat les
ciutats. Ja de xicotet m’encantava veure
mapes i, sobre aquests, els ombrejos
de diferents colors amb els quals es
representaven les capritxoses formes
de les urbs. Vaig comprendre el
significat de les escales i comparava
unes ciutats amb unes altres.
No resulta difícil entendre que, davant
d’aquest panorama, algun dia veuria
amb els meus propis ulls la que
considere, a dia d’avui, la ciutat de les
ciutats.
El 2013, amb la meua motxilla i
la meua càmera, em vaig plantar
a Tòquio, i no em va defraudar en
absolut.
La ciutat com a tal és impressionant,
però també vaig poder apreciar
l’educació i el respecte dels habitants.
Durant uns dies vaig caminar molt, i
amb la meua càmera vaig explorarne els carrers. Unes vegades estava a
barris moderns i unes altres em perdia
per barris molt més tradicionals, tant
de dia com de nit.
Estic convençut que hi tornaré. Tòquio
ha deixat empremta en mi.

Japó

Carlos Bravo
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Dia de la Foto

DIA DE LA FOTO
Un any més arriba setembre i ja estem
neguitosos perquè ve el Dia de la Foto, jornada
en què fem un muntatge molt important a la
Casa dels Mundina. Per una part, l’estudi, on
tothom que ho desitge serà fotografiat per
un company de l’Agrupació. Després, aquesta
fotografia passa al lloc d’edició i impressió, on
un altre company l’imprimeix i li la lliura en
paper fotogràfic immediatament —bo, potser

heu d’esperar uns minutets, però res important.
Sortireu amb una bonica foto de 10 x 15 en un
tres i no res, i tot això debades. I no penseu que
són quatre fotos: any rere any, la gent torna i
porta més gent. Aquest any vam fer més de 600
retrats i els vam regalar a les persones que hi van
vindre.
Fins l’any que ve.
Vicent Dosdà
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Foto de la millor col·lecció 1994 - Jesús Jaime Mota

La LLum de Tol
Un any més, la Llum de Tol, ha sigut l’escenari ideal per a una nit de juliol a la fresca en la qual
hem gaudit de la fotografia i de la inestimable companyia dels amics de l’Agrupació, i com no, dels
mosquits. El meu germà i jo ens sentim sempre molt satisfets de poder rebre la visita de l’Agrupació
per a fer una sessió de la lligueta al nostre maset. Cal dir que nosaltres complim l’ordre de la família
d’acollir tot aquell que ve a visitar-nos i d’oferir-los tot el que tenim. El nostre besavi Pasqual ja era
famós, en temporada de cacera, de muntar unes bones festes, així que nosaltres, com a bons hereus,
seguim amb la tradició.
Després d’un bon aperitiu i d’un sopar de pa i porta, en el qual cal dir que cada vegada hi havia menys
entrepans, vam retirar les taules per a poder fer el que realment havíem vingut a fer: prendre una
decisió sobre el xicotet concurs de la nostra lligueta. El tema havia portat cua, ja que no quedava clar si
s’havia de plagiar, aproximar, inspirar o trobar una ressemblança amb una foto d’un fotògraf clàssic.
La sang no va arribar al riu ja que, al final, tots som amics i el que ens agrada és muntar un poc de
polèmica, que de tot
s’aprén.
Després de la decisió i
d’uns bons gintònics,
algú va voler arrancar
a cantar i ho va fer. Des
d’aleshores, no hem
tornat a veure les raboses
pel maset.
Ja ho sabeu, torneu
sempre que vulgueu,
el meu germà i jo vos
acollirem amb els braços
oberts.
			
			
Carlos Amiguet
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JULIOL
Lligueta
Una rèplica de la fotografia de qualsevol
autor conegut
2n Premi

patrocinat per Restaurant
Casino

Tony Tirado

1r Premi

patrocinat per LLEDÓ foto
video

Jose M. Rubio

3r Premi

patrocinat per Vinoteca
de la Vila

Joan Rubert

SETEMBRE
Lligueta
Festes populars
2n Premi

patrocinat per Restaurant
Casino

Tony Tirado

1r Premi

patrocinat per LLEDÓ
foto video

Arcadio Vidal

3r Premi

patrocinat per Vinoteca
de la Vila

Manuel Catalá
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Exposició
Octubre

Lligueta
Octubre

Dv

hora

dia 5
Lloc

20:00
Casa de L’Oli

Dv

hora

dia 19
Lloc

Festa Aniversari
Novembre

22:00

Seu de l’Agrupació

El guanyador delXXXVIII Concurs Nacional
Sarthou Carreres,
Marc Pascual Domínguez ens mostra el seu
treball fotogràfic

Al local de l’agrupació
Lligueta temàtica
Mensual amb el tema:
“Retrata a un lector”

Lligueta
Novembre

Sopar de Nadal
Deembre

Dv

hora

dia 23
Lloc

22:00

Seu de l’Agrupació

Al local de l’Agrupació, lligueta temàtica
mensual amb el tema:
oficis manuals.

Dv
dia 14
Lloc

Dv
dia 9

Exida a Xàtiva
Novembre
hora

20:00

Dg

hora

dia 11		

9:00

Lloc
Local Penya la Merla

Lloc:

Festa pel 55é
Aniversari de
l’Agrupació Sarthou
Carreres, en la qual
rendirem un merescut
homenatge als socis
fundadors.

Per a commemorar
el 55é aniversari de
l’Agrupació anirem a
Xàtiva, on rendirem
homenatge a la tomba
de Sarthou Carreres.
Després, farem un dinar de germanor amb
l’agrupació de Xàtiva.
Aquest esdeveniment
té el suport del nostre
Ajuntament

S’informarà

hora
21:00
Hostal Sant Joan

A les 21.00 hores, sopar de Nadal a l‘hostal
Sant Joan. A continuació, concurs social
anual de temàtica
lliure, amb tres premis
de 150, 100 i 50 euros
respectivament. Posteriorment, es lliuraran
els guardons de la XXI
Lliga temàtica mensual als guanyadors i
als més regulars.

BASES CONCURS SOCIAL
- Podran participar-hi
únicament els membres de
l’Agrupació fotogràfica.
- Es podran presentar fins a tres
fotografies per participant.
- Les fotografies no hauran
d’estar premiades en cap
concurs, ni presentades en cap
lligueta de l’agrupació.
- Les fotografies es presentaran
amb paspartú rígid de 40 x 50.
- La Junta Directiva resoldrà
qualsevol incidència que
sorgisca.
- La presentació a aquest
concurs suposa l’acceptació
d’aquestes bases

S’estan preparant altres activitats que estan sense confirmar abans del tancament de la redacció de
la revista. Informarem d’aquestes a través de correus electrònics.
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