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U N A N Y D E P U B L I C A C I Ó 

Fa un any que aparegué a la llum el primer número de la nostra revista, 
avui tenim la satisfacció d'haver arribat a un any de vida, degut a l'esforç 
dels nostres col·laboradors i simpatitzants. Creiem que, arribat aquest mo
ment de la publicació d'Art de la Llum, és un deure dels qui formem el 
comitè de redacció adreçar una salutació d'agraïment, a totes aquelles en
titats, particulars, revenedors, i cases productores que, amb la seva col·labo
ració moral i material, han fet possible la realització d'una obra periodís
tica especialitzada, l'esperit social de la qual podríem atrevir-nos a dir, 
és única en el seu gènere. La tasca desenrotllada per ART DE LA LLUM 
podrà tenir els seus defectes, però està a la voluntat de tots el superar-los, 
i sols manca una mica més d'esforç, en la captació de simpatitzants a la 
nostra obra. Això vol dir que no tots els qui podien i havien d'ajudar-nos 
ho han fet, però algú ha deixat de coUaborar, per manca de confiança en 
l'estabilitat de la nostra publicació, avui aquests recels serien totalment in
justificats. Un any de vida d'una revista és mereixedor de la confiança 
franca i decidida i de l'aportació de noves possibilitats dels qui fins avui 
han quedat al marge de la nostra obra social, els aficionats, professionals, 
revenedors, i productors, han de correspondre a la nostra crida, venint a 
ajudar-nos en la tasca que ens hem proposat de portar a terme. 

Als aficionats i professionals, els podem dir que trobaran a la nostra 
revista dintre l'esperit racial de la nostra Taca, la màxima originalitat de con
cepcions temàtiques, la teoria de la tècnica més acurada i la dignificació 
de l'art fotogràfic en tots els seus aspectes. 

Als productors i revenedors els direm que, aportant el seu concurs a 
la nostra revista, faran possible l'expansió i enaltiment de l'art fotogràfic, 
de la qual cosa ells més que ningú podran collir els fruits, per tal com no 
creiem ésser injustos si diem que la nostra revista és l'òrgan més adequat 
de propaganda que poden trobar per als seus productes. 

Volem creure que la nostra crida serà atesa per conveniència pròpia i 
pel desinterès de l'obra que realitzem, ja que seria molt de doldre que per 
indiferència o manca de comprensió es malmetés una obra tan bellament 
començada i de la qual sols a ells es deuria el fracàs. 

Per ésser aquesta revista una obra eminentment col·lectiva i que con
tribueix a elevar el nivell cultural del nostre poble, ens permetem saludar 
a les nostres institucions culturals i molt especialment a la conselleria de 
Cultura del nostre overn, tot demanant-los que remarquin que la nostra re
vista ha vingut a enriquir la bibliofília catalana, i creiem que seria molt ben 
vist pel nombrós estol d'aficionats a la fotografia de Catalunya que el de
partament de Cultura figurés en el primer lloc del nostre patronatge. 

L'obra realitzada fins avui ha estat sol un assaig d'acord amb les nos
tres possibilitats econòmiques; hem arribat fins allà on hem pogut. Som 
optimistes i creiem que durant aquest segon any de publicació obtindrem les 
aportacions necessàries per millorar el seu contingut i augmentar la seva 
edició, perquè la nostra revista es posi a l'altura de les millors dintre el seu 
gènere publicades a l'estranger. 



S O T A E L S O L D E M A I G 

per F. Blasi Valle* pinosa 

Damunt les meravelles naturals de la nostra terra, totes les moixaines 
dels raigs solars hi són avinents. Guaitem-la amb els ulls ben oberts de bon 
català, J sempre la veurem tota plena de benaurances. 

No ens limitem pas a un paratge determinat. El mateix és el pla que 
la muntanya, la immensitat de la mar que les altures pirenenques. Són els 
ulls dels hüs que troben insuperable la bellesa de la mare; és en l'amor 
per la terra nostra, amarat d'apassionament, on rau tot el tresor de la ten
dresa espiritual de llurs fills. 

Però, amics i desconeguts, excursionistes de muntanya i gent còmoda 
del pla, aficionats a l'art de la llum, fem-nos la il·lusió que petgem la nostra 
terra a primers de maig, i certament que no ens cansarem d'admirar-la, de 
xuclar-ne tot l'encís que es desprèn de les seves beutats. No tindrem prou 
boca per a beneir-la. Fins les coses més tristes ens apareixeran alegres; les 
alegries adquiriran una sublimitat sense límite; l'esclat de la primavera 
haurà realitzat el miracle. Aleshores, direm que totes les moixaines del món 
han cuitat a envair tot d'una la terra catalana per tal de vestir-la amb els 
ropatges més escaients. 

Els arbres brosten en una policromia de verdor incomparable. Totes 
les il·lusions i totes les realitats esclaten damunt la nostra terra; i esclaten 
sense empentes, exabruptes ni sotracs, perquè la nostra terra mai no queda 
exempta de policromia verdejant, degut als arbres de fullatge persistent. 

Pel maig cada dia un raig, diu la dita. Es el raig que quotidianament 
esbandeix la renaixença dels nostres camps, per tal que facin goig dintre 
el concert harmònic del nou ropatge, amb el qual es vesteixen paulatina-
ment. Mentre els plans a'encatifen de coloraines, els. arbres preparen les 
ombres estivals. Mentre .es catifes granen, els fruiterars s'omplen de mel
melades. Cada conreu pren el seu encís especial, i cada especialitat és un 
motiu de bellesa. 

Pugem a la muntanya, i constatarem com tota la bellesa dels plans 
s'hi multiplica considerablement. Amb una mica de retard hi trobarem la 
mateixa exuberància, una cordialitat d'harmonia molt semblant; però el 
conjunt esdevé més mascle i la flora més variada. Es que la flora silvestre 
de les muntanyes mai no és comparable amb la del pla, que ha de partir 
el seu encís amb les flors dels conreus, que són com una mena d'artifici. 
La flora de les terres altes és més tardana, però fa de més bon contemr 
piar. 

Les muntanyes, durant els períodes primaverals, tenen molta semblan
ça amb les graonades d 'un altar major ornat per a les grans festes. Entre 
mig dels boixos aromats, i dels romanins florits i de la farigola encara ten
dra, s'alcen els pins amb la seva llibertat de creixença, enlairant les can
deles de la nova brotada, com si amb elles pretenguessin iUuminar tota la 
terra catalana estesa als seus peus i tots els cimals de l'altar del firma
ment. 

Sota el sol de maig la nostra terra s'engreixa d'allò més. Pren un to 
solemnial de dona grávida. Doneu-li força saó i serà pròdiga en fruiterar, 
perquè la terra Sempre és agraïda, encara que de vegades hom hagi estat 
displicent a estimar-la tal com es mereix, a conèixer-la en totes les seves 
manifestacions i, sobretot, a través de totes les llums de l'any. 

I aquestes llums que remouen l'esperit més obscur i l'ànima més humil, 
també remouen l'art, l'art que cerca l'aficionat ajjla fotografia, l'art de la 
naturalesa amb les màximes garanties d'acoblar la bellesa i la sublimitat. 
Aleshores, l'art de la llum assoleix tot el seu esplendor damunt la terra i 
damunt dels esperits. 



DEL MECANISME DELS «Tranzón*, 
(Tintes gra*rs¡ 

|>er A . Mir E*cudé 

Com que molls selectes aficionats a la fotografia comencen a dedicar 
llurs activitats a conrear el procediment de tintes grasses transportades, hem 
tingut algunes converses que ens han demostrat que calia divulgar la part 
purament mecànica d'aquest procediment, ja que aquells que dominen la 
tècnica fotogràfica desconeixen les lleis mecàniques dels aparells utilitzats 
per a transports. 1 com sigui que hom creu que s'anirà generalitzant entre els 
bons aficionats, els desigs de íer tintes transportades, hem cregut convenient 
de fer algunes consideracions, sobre tal tema si més no, perquè serveixin d'o
rientació als que vulguin dedicar-s'hi. Hem de convenir que el procediment 
a la tinta grassa transportada té dos capítols, ben distints : el fotogràfic i el 
mecànic; en aquest article ens concretarem només a la part mecànica. 

Els aparells o màquines que s'utilitzen per fer els transports de tintes 
grasses, són diversos : la premsa litogràfica, el torcol de moviment directe 
amb roda estrellada, la premsa a pressió plana, i el torcol de pressió cilíndrica 
de moviment per transmissió o engranatge. El pricer i l'últim d'aquests 
aparells, són els més recomanables, encara que hom prefereix aquest últim, 
que és indicadíssim per aquesta classe de treballs; està construït en forma, 
que el cilindre de pressió és de moviment vertical i pot donar-se la pressió 
amb seguretat per al control d'una roda central que posa en moviment si
multani els dos daus que suporten el cilindre; a més a més, el moviment 
de rotació dels dos cilindres, un cop entrat en pressió, és impulsat per una 
disposició de rodes d'engranatges combinades de manera que el moviment 
de rotació és indirecte. Els cilindres deuran tenir com a mínim, per 40 cen
tímetres d'ample. 12 centimetres.de diàmetre; per 50 ctmes, 15c, i per 60c, 
18 de diàmetre. Si no està en relació la llargada amb el diàmetre en les pro
porcions que hem indicat, hom s'exposa a fracassos que esdevenen per des-
nivellació de pressió, o sigui reforçament de cilindres per la part del centre, 
puix els dos costats que porten els daus tanquen la laminació de manera 
oue indefectiblement han de produir-se les arrugues als papers de transport, 
de la qual cosa els torculistes d'ofici, amb expressió tècnica en diuen, frares. 

Cal que tingui present tot transportista, que la llei mecànica, única, del 
transport de proves, és establir una paral·lela absoluta entre cilindres, planxes 
de protecció, moculatures i papers matriu i transport. 

Amb un torcol de les condicions esmentades, el torculista per proce
dir a fer un bon report ha de disposar de dues planxes de protecció, de zenc, 
del tamany de l'amplada del cilindre, de la classe que serveix per fer la 
cromolitografía (planxa de litografia), el gruix de la qual és aproximadament 
de mig milímetre i tres quarts de milímetre, quatre cartolines bristol de ta
many corrent de 50 ó 60 quilos raisma (raisma de 500 fulls). 

Per procedir a transportar una prova, posarem una planxa de zenc sobre 
el tauler del cilindre, després una o dues fulles de cartolina, el paper que 
disposarem per passar-hi el transport, després la matriu, una o dues carto
lines més i. finalment, l'altra planxa de zenc protector. Tots aquests ele
ments han d'ésser posats amb molta cura i han de tenir un mateix enquadra
ment, és a dir, un mateix tamany, menys el paper suport i la matriu, els 
quals podran ésser del tamany que hom vulgui. De tot aquest conjunt d ele
ments se'n diu paquet de transport. D'altra banda cal que la planxa protec
tora que va a la part de damunt, tingui una ratlla en sentit horitzontal, o sigui 
paral·lela al cilindre de pressió, i a una distància de quatre centímetres del 
lloc on acaba la planxa, que servirà com a guia de pressió. Cal tenir tambe 
present que la matriu haurà de quedar almenys a 5 ó 6 centímetres de dis
tància de l'esmentada ratlla de guia. 

http://centimetres.de


Per a procedir al transport agafa: em el paçr.et que farem que coin
cideixi amb el punt de contacte dels dos cilindres amb la ratlla de guia ; 
això vol dir que tindrem aixecat el cilindre de pressió, de manera que 
deixi un espai per poder entrar el paquet amb lacilitat, procedint-se tot se
guit a baixar el cilindre de pressió, fent moure la roda central fins que amb 
la força natural que pot fer-se arr.b una sola mà no es pugui més (comptant 
amb què Toperador desenrotlla una força de tipus normal). Acabada aques
ta operació estarà en disposició de fer-se el rodatge per al transport. 

Obtingut un assaig satisfactori de transport, si es vol, pot assegurar-
se la pressió per a transports successius ; cal, en aquest cas, tenir en comp
te dues coses, utilitzar sempre els elements del paquet del mateix gruix, i 
senyalar la força de pressió, fent una ratlla amb tinta visible, als dos daus 
del cilindre de pressió, i les columnes de suport, de manera que en baixar 
la pressió coincideixi la del dau, amb la de la columna. Seguint aquest 
sistema hom pot assegurar que es poden tirar centenars de proves amb se
guretat d'èxit. 

Quan vulguin reportar-se en un mateix suport diverses matrius, o «igui 
que vulguin fer-se tintes grasses a dos o més tons, cal observar aquestes 
regles amb major rigorositat; altrament hom s'exposa a què les matrius 
facin moviments i fugin de registre 

Altrament aquesta manera de donar la pressió serveix perquè quan 
hom vulgui fer un transport amb més d'una matriu, pugui posar un paper 
dels que hom en diu de moculatura o allisat, prim, sobre del suport quan 
ja ha rebut la impressió de la primera matriu, amb el fi, que en cercar 
el registre per fer coincidir les creus, ratlles, o punts, de puntura, pugui ésser 
controlada sense por de remusqueix. Ara bé, cal tenir present que aquest 
paper t e moculatura que hem indicat, ha de de.xar al descobert les senyals 
de puntura, i no passar del límit d'allà on comença el dibuix de la matriu 
de !a part que entra primer en pressió. Abans de rodar, per donar la pressió 
i un cep fixades les planxes en pressió en el cilindre en el lloc de la ratlla 
qae hem assenyalat més amunt aixecarem la primera planxa, les cartolines 
i la matriu que ja estaran subjectes per la pressió i treurem el paper mocu
latura de protecció; podem donar tot seguit el rodat per al transport. 

També hi ha transportistes que utilitzen per fer llurs transports la prem
sa litogràfica, sistema que és de pressió d'arrossegada, però aquesta mà
quina té l'inconvenient d'ésser molt voluminosa i per tant poc adequada per 
als aficionats. 

Cal tenir present que no és precisament una pressió exagerada la que 
dóna millors resultats, ans que quan s'abusa de la pressió es produeixen al 
final de la prova les fatals arrugues o frares. Hom no es cansarà de reco
manar que per tal d'obtenir els millors resultats és necessari de tenir pre
sent dues coses capitals : primera, el gruix de diàmetre en relació a la llar
gada dels cilindres i segon amb el conjunt dels elements del paquet de 
transport 

Com sigui que és el propòsit dels dirigents d'aquesta revista començar 
tot seguit en aquestes pàgines la descripció d'un curs complet del procedi
ment de tintes grasses transportades, per persones competents, e n e l moment 
oportú procurarem ampliar amb gràfics, tot el que en aquest article exposem 
teòricament. Altrament, mentre es publiqui el curs al·ludit hom s'ofereix 
als qui desitgin fer alguna consulta o necessitin algun aclariment en algun 
cas concret encara que no sigui previst en aquest article; tindrem molt de 
gust a complaure'ls. ) 
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F O R M A T S 

Opinió Je L, Niíione publicada a «Die 
Galerie* i traduïda al català amb l'expre-
sa autorització de l'eímentada revi»ta per 
a « A R T DE LA LLUM« 

No tinc la pretensió de decidir aquesta qüestió d'una manera categò
rica. Es evident, d'altra part, que no convindria mai condemnar completa
ment un dels dos sistemes. Em permeto solament venir per dir-vos molt 
modestament unes poques paraules a favor dels petits formats, però plaçant-
me en un punt de vista especial: Jo no enfocaré el cas del fotògraf que s'o
cupa dels assumptes en moviment, dels efectes que cal atrapar al vol i su
posant, és clar, que aquest fotògraf en vulgui treure un efecte artístic. 

Jo pretenc que per aquests assumptes, cal comptar amb l'atzar. Una 
llarga experiència m'ha fet comprendre com n'és de difícil reïxir una esce
na de ciutat, un carrer, un mercat o una escena camperola, treballs rurals, 
un tronc, bestiar en marxa o pasturant. Per molta precaució que un hom 
prengui en la tria de l'assumpte, de la il·luminació..., tot pot ésser malba
ratat per una actitud o un gest poc inadequat d'un dels components. Ara bé, 
aquest gest, aquesta posta no poden ésser previstos. L'atzar sol decidirà l'èxit 
i, creieu-me, els fracassos són molt més freqüents que els èxits. Si voleu 
conservar aquesta escena a fi cíe convertir-la en un agradable quadro, no és 
per unitats, ans bé per dotzenes que cal procedir. 

Ara vosaltres mateixos arribareu a la conclusió que quan es treballa 
per dotzenes, encara que sigui per simples raons econòmiques, no s'ha d'em
prar altra cosa que els formats petits. 

Afegiu que la mise au point, si és molt sovint difícil en els subjectes 
en moviment, serà molt simplificada en els aparells petits. 

Jo sóc temptat d'aplicar la mateixa regla al portrait. 

Es molt fàcil de reïxir un cap de vell impassible. Hom podria gairebé 
acontentar-se amb una placa única de gran format i així es beneficiaria 
d'una sàvia mise au point i d'un emmarcat agradable. Però si els vostres 
models són mòbils i canviants, us serà preferible de procedir encara per 
dotzenes. Heu fet un grup d'infants? Es per agafar febra! Àdhuc un sol 
infant canvia a cada instant, però aqueste canvis són ells mateixos captiva-
dors. apassionants. Voleu sorprendre una expressió d'ingenuïtat o de sor
presa? Massa tard! Ha fet lloc a un somrís amable o maliciós. 1 ara sou 
davant de la candorositat i tot seguit d'una gran rialla... i tot això ha pas
sat com un llampec. 

Creieu-me! Si voleu tenir la sort de conservar un o l'altre d'aquests ad

mirables quadTOS, procediu per dotzenes. 



T E O R I A I P R A C T I C A 

D E L R E V E L A T G E D E L S 

N E G A T I U S 

per R. M. a Martínez 

La solubilitat a l'aigua a 15 graus C. és de 90 grams per cent i la dels 
carbonats sòdics cristaljitzat i anhidre de 18 i 60 respectivament. 

La influència dels álcalis en el bany és punt de discussió per a molts 
tècnics, puix mentre uns sostenen que dit augment comporta una major sua
vitat de la imatge, altres atribueixen a dit augment un contrast e intensitat 
major. 

Nosaltres, en general, hem pogut observar que si hom augmenta la 
dosi de carbonat es té u i major detall en les ombres, però també una inten
sitat major en la Imatge i certa propensió al vel i, contràriament, que s'obte
nen imatges més suaus amb menys carbonat, però en canvi, les ombres no 
es presenten tan cobertes. 

Per tant, ens sembla el millor indicar una xifra aproximada de carbonat 
per a cada gram de substància reveladora amb la qual el revelador treballi 
amb el máximum de poder reductor tolerable. Heus aquí les xifres donades 
per Hübl i que en3 han satisfet plenament en els nostres assaigs : 

Per cada gram de substància reveladora que contigui el bany hi deu 
haver: 

Metol i paramidofenol 3 grams 

Glicina 5 

Hidroquinona 7 

Pirog-àl·lic 10 

Posteriorment en parlar dels reveladors tractarem més àmpliament aquest 
punt. 

RETARDADORS 

Els retardadors poden actuar de dues maneres : perllongant simplement 
la duració del revelatge, com el bisulfit de sosa o l'àcid bòric, o augmentant 
la dita duració, impedint, però. la ràpida aparició dels detalls a les ombres, 
com esdevé amb el bromur de potassa. 

Encara que el bisulfit de sosa sigui bastant usat, especialment amb el 
bany d'amidol, creiem que per la seva inestabilitat no é3 gaire aconsellable. 
En la majoria dels casos, el retardador més indicat és el bromur de potassa, 
el qual obra adequadament contra el vel, i dóna temps a les llums d'obtenir 
l'opacitat necessària, sense que el negatiu resulti velat. La manera més cor
rent d'usar-lo és en solució diluïda al 10 %. També actua bé i amb major 
energia, i és per tant indicada en casos de sobre-exposició, la solució bromo-
bòrica aconsellada pel professor Namias i que és composta així: 

Aigua, 100 ce. ; àcid bòric, 5 gr. ; bromur de potassa, 10 grs. 

Amb els papers al bromur, la dosi d'aquest retardador està limitada 
per la conveniència d'obtenir tons negres purs, als )quals una quantitat ex
cessiva de bromur no conduiria, puix aleshores el to pren un caire mes d 
menys verdós d'efecte desagradable. Amb els papers al cloro-bromur i pla
ques positives de tons calents, l'augment de bromur comporta un to me9 
calent i viceversa. 

de Carbonat de po
tasa o de sosa anhidre, 
excepte amb la glicina 
que deurà ésser potà-
ssic. 



TAULA de les planxes d'il·lustració 

Titol Autor Placa 
ART DE LA LLUM en homenat

ge als inventors de la Fotogra
fia. (Josep Nicéphore NIEPCE 
Louis DAGUERRE) Joan Sachs l 

L'ORACIÓ DEL PASTOR (bro
moli) C. Carbonell 2 

EL PORT (bromur) M. Renom 3 
SOMNI TRÀGIC (bromur) ... Massana 3 
LA PLATJA (bromur) P. p. P. Bins 4 
NATURA MORTA (bromur) ... Gasea Peí is 4 
PAISATGE HOLANDÈS (bro-

moli) W. Werwey 5 
A... L'AIGUA (bromur) J. Escayola 5 
FRATERNAL (bromur) E. Godes 6 
BROMUR J. Sala 6 
PLOURÀ... (bromoli) Dr. Pla Janini 7 
RETRAT (bromoli) Samuel Suñé 8 
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VII FIRA DE BARCELONA 
G R A N D I A D A DE LA F O T O 

( Dia 10 al matí) 

1.er Saló de Fotografia - Fira Barcelona 
( Del 2 al 17 de juny ) 

A l'hora en què les tendrors primaverals saturen l'esperit d'optimisme 
i la llum caldejant ens evoca records del bon temps, sentors de platja i de 
íruita madura, un clam eixit de diversos indrets de la nostra Catalunya, 
s'aixeca potent reclamant la instauració ANUAL de la GRAN DIADA DE 
LA FOTO. 

«ART DE LA LLUM», que és un doll d'entusiasme, fe i amor per la 
Fotografia, acull amb viva simpatia aquesta iniciativa i s'ha apressat a ofe-
rir-la al digníssim Comitè de !a Vil" FIRA DE BARCELONA, en el si del 
qual, ha trobat un viu entusiasme i desinteressat acolliment, cedint a «ART 
DE LA LLUM», la Sala d'actes de FIRA DE BARCELONA, per a cele
brar les festes d'aital diada. 

Deu ésser d'interès primordial per a totes les Entitats patrocinadores i 
adherides a «ART DE LA LLUM» (Revista Fotogràfica de Catalunya) i 
dels aficionats i professionals tots, que aquest PRIMER SALO FOTOGRÀ
FIC FIRA DE BARCELONA, sigui una manifestació esplendorosa de la 
nostra capacitat fotogràfica! 

Entenem que dit míting, ha de constituir la major concentració d'aficio
nats i professionals que hagi tingut lloc a la nostra terra! En aquest acte, 
hi parlaran diverses personalitats fotogràfiques, representants d'Entitats pa
trocinadores i adherides i autoritats. 

Tothom que així senti l'escalf de l'entusiasme fotogràfic, i molt espe
cialment les nostres Entitats, no deuen regatejar el seu concurs, remetent 
al Comitè d'«ART DE LA LLUM» totes aquelles millors produccions foto
gràfiques, a l'ensems que fer acte de presència amb l'aparell, al GRAN 
MÍTING DE LA «Diada de la Foto! NO HI MANQUEU! 

Catalunya, s'incorporarà amb aquests actes, al moviment d'entusiasme 
fotogràfic que senten els països més cultes! 

Tant els aficionats com els professionals (sense distinció de matissos) 
no hi deuen mancar ! Uns. i altres, són els que moralment tenen l'obligació 
d'enrobustir el nostre valor artístic de cara al nostre poble. 

Per PATRIOTISME; per AFIRMACIÓ CULTURAL, i per AMOR A 
LA FOTOGRAFIA, NO HI MANQUEU!! 

El Comitè de Redacció. 
BASES 

1.—Seran admesos tots els temes i procediments, essent signades totes 
les obres pels seus autors. 

2.—Cada obra deurà ésser muntada al damunt de cartolina resistent, 
de color crem o blanca (sense vidre ni marc) essent el tamany mínim 18 x 24 
la prova fotogràfica, el màxim de 50 x 60 compresos els emmarcats. 

3.—Pel sol fet d'exposar en el susdit Saló, hom deurà abonar UNA 
PESSETA per cada obra que li sigui acceptada pel Comitè d'Admissió 

4 —El termini d'admissió restarà obert des del dia 24 al 29 de MA1C. 
corrent, des de les 10 a les 13 del matí, i de 15 a les 20 del vespre, a la 
Redacció d'«ART DE LA LLUM», carrer de Provença, núm. 287. 



ACTIVITATS 
ART DE LA LLUM 

El dia 11 del passat abril tingué lloc la reunió 
anual reglamentària de Delegats de les Entitats 
Patrocinadores d'aquesta Revista. Hi assistiren: 
Per l'AgrupacióFotogràfica de Catalunya, En Joan 
Roca i Miracle; per l'Agrupació Fotogràfica 
«Icaria», En Josep Isanta Rues; per la Secció Foto
gràfica del Centre Benèfic Social «Parthenon», En 
Tomàs Marimon Marigo; per l'Agrupació Fotogrà
fica de l'Ateneu Obrer Martinenc, En Joan Sarrias 
Biosca; per l'Agrupació Fotogràfica «Saint Víctor» 
Antoni Arissa Asinarats; pel Centre Excursionis 
ta de Catalunya (Secció de Fotografia), En Mar
cel·lí Soler i Biosca; pel Grup Fotogràfic de l'Orfeó 
Gracienc, En Andreu Mir Escudé; per la Secció 
Fotogràfica del Centre Autonomista de Depen
dents del Comerç i de la Indústria, En Miquel 
Aguiló Casas; -per la Secció Fotogràfica del Club 
Excursionista de Gràcia, En Pere Alsius; per la 
Secció Fotogràfica i Excursionista de l'Orfeó de 
Sans, En Narcís Ricart i Baguer. 

Llegides i aprovades les actes de les reunions 
de preparació i de constitució, dates 10 i 17 de fe
brer de 1933, el Comitè de Redacció nomenat en 
la darrera esmentada reunió, donà amplies expli
cacions sobre la feixuga tasca desenrotllada d'a
quella data ençà i que consistia en 11 n.°* ja editats 
i el 12* a punt d'ésser-ho. Aprovada que fou per 
l'Assamblea tota la gestió feta tant la de caire in
tel·lectual o tècnic com l'adminstratiu i econòmic, 
es remercià als Srs. Mir, Ricart, Roca i Soler per 
l'èxit assolit durant l'any de labor tenaç a la par 
d'haver tancat aquest primer any de vida de la 
nostra Revista, sense guanys, però també sense 
pèrdues, degut a l'esforç personal dels susdits 
membres. 

A continuació els reunits procediren a la reno
vació de càrrecs, resultant elegits per a formar 
part del Comitè de Redacció de la Revista per 
1934 / 35 les següents entitats Patrocinadores: 

Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Centre 
Excursionista de Catalunya (Secció de Fotografia) 
Secció Fotogràfica del Club Excursionista de Grà
cia. Grup Fotogràfic de l'Orfeó Gracienc i Secció 
Fotogràfica i excursionista de l'Orfeó de Sans. 

Entre altres acords, d'ordre interí, fou posat a 
debat la unificacició de preus de la Revista en el 
país i s'acordà per unanimitat que a comptar del 
l.«r de juny d'aquest any el preu de subscripció 
anual fos de 12 pessetes i de 7 per cada mig any. 

Ambdós casos, s'entèn la Revista posada a do
micili. Els preus per l'Extranger i per números 
solts o endarrerits no sofreix cap modificació. 

Els reunits es felicitaren de l'èxit assolit en el 
primer any de vida de la nostra volguda Revista 
i no dubtant que l'ingrès de nous i entusiastes ele-
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ments dintre del Comité de Redacció junt amb la 
experiència dels que hi resten, farà que aquesta 
publicació que tan ha arrelat, creixerà i es 
desenrotllarà cada vegada més ufana pel bé de 
l'afició, de la terra nostra, i que seguirà dignament 
travessant fronteres proclamant «urbi et orbi» 

l'existència d'una Catalunya fotogràfica. 

GRUP FOTOGRÀFIC DE 
L'ORFEO GRACIENC 

Diumenge, dia 6. - Excursió de mig dia a Sant 
Quirze i al Bosc de can Feu. Sortida a les 7,45 (Es
tació de Gràcia dels F. C. de C.) 

Diumenge, dia 13. - Excursió a Valldoreix (Mas 
Fusté) per pendre part al Concurs Fotogràfic del 
VII Aplec de l'Excursionisme Gracienc. 

Dimecres, dia 16. - A les deu de la nit projecció 
de diapositius. 

Diumenge, dia 20. - Excursió a Granollers, Ca-
novelles i Santa Eulàlia de Ronsana. Sortida de la 
plaça de Catalunya a les 7,20 del matí. 

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE L'ATENEU 
OBRER MARTINENC 

Dia 13 de maig. Excursió Fotogràfica en Auto
car a Santes Creus, Poblet, Valls i Tarragona. 
Vocal, J. Ciuró; Guia, Ribas. 

L'Agrupació Fotogràfica d'aquesta entitat or
ganitza un Curset Pràctic de Fotografia per a tots 
els aficionats en general, completament gratuït, a 
carree del professor Mateu Baucells. Inauguració 
el dia 15 de maig i anirà seguint setmanalment 
amb el següent ordre: Elecció d'assumpte.-Impres-
sió de la placa. - Revelatge del negatiu. - Retoc. 
Ampliacions. - Trucatges. - Virat i colorit de les 
proves.-Diapositius estereoscòpics.-Mordents, etc. 

SECCIÓ FOTOGRÀFICA DEL PARTIT 
NACIONALISTA CATALÀ 

La Secció Fotogràfica del P. N. C , continua el 
curset d'ensenyament pràctic de fotografia que 
amb tant d'encert està desenvolupant el nostre dis
tingit amic En Narcís Ricart. 

Durant el mes d'abril ha tingut lloc l'ensenya
ment pràctic del procés d'ampliacions i bromoils. 

Aquest curset ha desvetllat un extraordinari 
interès entre els nostres aficionats, que es palesa 
en el gran nombre d'ells que assisteixen tots els di
marts, dia en que tenen lloc les sessions, al labo-
r atar i de la S. F. 

Per al mes de maig es seguirà el pla que a 
continuació detallem: 

Dia 2 de maig. - Ablanquiment de les proves 
que hagin de tintar-se. Viratje de proves en paper. 

Dia 8 de maig 1.a Sessió de Tintatge. 
» 15 » 2.a Sessió de Tintatge efectuat 

pels propis assistents al curset. 
» 22 » Diverses maneres de tallar i 

emmarcar les obrea realitzades. 

Impremta Reclamgr»f 
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