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Editorial

Cadascú s’apropa a la fotografia per motivacions diverses. Per mi va ser l’atracció cap el món visual i per la 
fascinació que em despertaven les imatges de fotògrafs clàssics com Cartier-Bresson. Quan vaig començar 
a fer fotografies vaig adonar-me que també era una manera d’educar la mirada: podia veure coses que abans 
em passaven desapercebudes, descobria noves perspectives i, sobretot, era més sensible a la llum i a com 
incidia en totes les coses. Aprendre a mirar i a percebre la llum t’amplia el camp de percepció i t’obre noves 
maneres de copsar i interpretar la realitat.

La fotografia es fa amb una màquina que cal conèixer i posar a prova per anar descobrint les seves possibili-
tats creatives. La màquina de fotografiar és el que en altres llenguatges pot ser el llapis o el pinzell. Te l’has de 
fer teva perquè el resultat et satisfaci i expressi  allò que has volgut captar i plasmar. 

Fer fotografies et desenvolupa el gust estètic i a saber apreciar el valor de la composició, de l’enquadrament, 
del color i del joc de llums. I a mida que passa el temps, vas formant un estil personal que reflexa una mirada, 
una manera particular de ser i veure el món. És un llenguatge que es cultiva i s’enriqueix amb la pràctica i amb 
la formació continuada. També és nodreix del coneixement d’obres d’artistes reconeguts, siguin fotògrafs o 
d’altres camps de les arts.

Podem narrar històries amb imatges a semblança de com ho fan els escriptors. Ho podem fer amb una sola 
imatge, captant aquell moment decisiu que escenifica un fet, construint imatges poètiques o teatralitzant un 
esdeveniment. Els reportatges ens ofereixen la possibilitat de crear un discurs narratiu amb uns personatges 
en una situació inicial, un conflicte i un desenllaç. Avui també és freqüent barrejar en una obra diferents llen-
guatges: la fotografia, la pintura, el dibuix, les paraules... La fotografia ens atorga un gran ventall de camins 
per desenvolupar la nostra creativitat. I el recorregut és apassionant.    

Consol Areñas i Rusiñol
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4QUÈ HA PASSAT?
per Jaume Caballé

Exposició a la seu de l’Agrupació Excursionista de Gra-
nollers amb les fotografies que els socis de l’AFJO van 
presentar a l’exposició de la Biblioteca de Can Pedrals 
l’any 2014 amb el tema “El Montseny”.

En aquest “Il·lumina’t” es va aprofitar per fer una reunió 
de la junta, oberta a tots els socis. 

Vuit socis varen assistir al taller sobre fotogafia de bolets 
impartit per Àlex Alonso. 

14 socis varen assistir a aquesta passejada de tot el dia 
per Sitges amb un temps esplèndid. 

En aquest “Il·lumina’t” es van comentar algunes de les fo-
tografies fetes pels assitents al taller realitzat al Montseny 
el 25 d’octubre i impartit per l’Àlex Alonso. 

30 OCTUBRE ∙ Exposició AEG 13 NOVEMBRE ∙ Il·lumina’t

25 OCTUBRE ∙ Taller fotografia de bolets

22 NOVEMBRE ∙ Photowalk de Sitges

20 NOVEMBRE ∙ Il·lumina’t extraodinari



QUÈ HA PASSAT?

 A la nostra pàgina web trobaràs l’AGENDA actualitzada sobre les activitats futures que planteja l’Associació.

5
Es va inaugurar l’exposició que tradicionalment es ce-
lebra tots els anys a la biblioteca Can Pedrals, el tema 
d’aquest any ha estat Cantons i Cantonades. 

7 socis van anar a fotografiar els arbres Ginkgo de Gra-
nollers, que es trobaven en plena coloració.

Amb un bon ambient es va celebrar el tradicional sopar 
de Nadal dels socis.

La Núria Bigas i en Ferran Amelibia van parlar de la com-
posició a través de la història de la fotografia. 

4 DESEMBRE ∙ Exposició a Can Pedrals 8 DESEMBRE ∙ Matinal fotogràfica

12 DESEMBRE ∙ Sopar de Nadal11 DESEMBRE ∙ Il·lumina’t
Foto: Marta Buil

per Jaume Caballé

http://www.afjaumeoller.cat/agenda/agenda.php


QUÈ HA PASSAT?

 A la nostra pàgina web trobaràs l’AGENDA actualitzada sobre les activitats futures que planteja l’Associació.

6
9 socis van anar a fer fotografies al Montseny i amb els 
consells del Toni practicar la múltiple exposició va ser 
una sortida de tot el dia. 

Sortida per fotografiar la tradicional tallada i baixada del 
pi que queda exposat a l’església, acompanyat de gran 
nombre de trabucaires.

20 DESEMBRE ∙ Sortida al Montseny 30 DESEMBRE ∙ Sortida matinal a Centelles

per Jaume Caballé

http://www.afjaumeoller.cat/agenda/agenda.php


ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

El primer poblat ibèric d’Ullastret data de la primera meitat del segle VI aC i 
en la segona meitat d’aquest segle es va fortificar amb una muralla reforçada per 
set grans torres. A la primera meitat del segle IV aC el poblat es va ampliar fins 
a triplicar gairebé la superfície emmurallada. La seva organització urbana és la 
pròpia d’un oppidum -poblat enturonat i fortificat-, amb carrers adaptats a les 
pendents i les irregularitats del sòl.  

Tarifes: Entrada normal:   4,00 € Entrada reduïda:  3,00 €
Horari d’hivern - de l’1 d’octubre al 15 de juny
De dimarts a diumenge: de 10 a 18 h 
Horari d’estiu - del 16 de juny al 30 de setembre
De dimarts a diumenge: de 10 a 20

per  Antoni Sesen

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Poblat ibèric del Puig de Sant Andreu d’Ullastret

Al capdamunt de la serra de Verdera s’aixeca un dels conjunts monumentals més 
interessants per conèixer el món medieval. En aquest espai es reuneixen tres ele-
ments que representen els puntals de la societat feudal: els que resen, al mones-
tir de Sant Pere de Rodes; els que produeixen, al poblat de Santa Creu i els que 
lluiten, al castell de Verdera.

Tarifes Monestir: normal: 4,50 euros reduïda: 3,50 euros
Horaris: de dimarts a diumenge, inclosos els festius.
De l’1 d’octubre al 31 de maig: de 10.00 a 17.30 h
De l’1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 20.00 h.
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L’EXPOSICIÓ
Benvolguts companys, teniu l’oportunitat 
fins al 19 de febrer d’enguany de rememo-
rar un espai únic a Granollers, que de ben 
segur tots recordareu.

L’Arxiu Fotogràfic de la ciutat, altre cop, 
recull una sèrie de fotografies que fan 
memòria de la ciutat i, en aquest cas, ens 
mostren un parell d’edificis ben coneguts 
per tothom. Es tracta de la biblioteca po-
pular de Granollers, que en un principi es 
trobava ubicada a l’antic hospital de Sant 
Domènec, al carrer corró.

L’exposició mostra fotografies de la inau-
guració, l’any 1926, en la que hi van as-
sistir el rei Alfons XIII i les infantes Beatriu 
i Maria Cristina, així com altres autoritats 
distingides.

Als anys 40 se la va batejar amb el nom de 
Francesc Tarafa, arxiver de la Catedral de 
Barcelona i fill de Marata, i així és com de 
ben segur la recordem tots. Era un lloc re-
ferent cultural, no només d’estudi. S’hi ce-
lebraven nombrosos actes socials i cultu-
rals de les diferents associacions culturals 
de la ciutat. És per aquest motiu, i perquè 
necessitava una modernització que l’ade-
qüés als nous temps, que la biblioteca de 
tots es traslladà a l’edifici Can Pedrals l’any 
1995.

8De la Tarafa a Can Pedrals, per Ester Garcia i Xavier Torruella



L’EXPOSICIÓ

Aquest també és un edifici emblemàtic de la ciutat i que un cop 
l’any ens serveix a l’associació per presentar els nostres treballs al 
conjunt de la ciutadania. 

Companys, acosteu-vos a la planta baixa de l’ajuntament de Gra-
nollers i viatgeu a un altre temps de la ciutat. Reconeixereu espais 
i moments ja oblidats, i de ben segur que us tornaran a la memòria 
les olors tan úniques d’aquesta biblioteca tan nostra.

De la Tarafa a Can Pedrals, per Ester Garcia i Xavier Torruella 9



A LA XARXA (publicacions)

The New York Times - Lens                http://lens.blogs.nytimes.com/

La factoria de l’edició digital del diari The New York Times no deixa de produir excel·lents mitjans infor-
matius. Un dels més interessants de l’últim any ha estat el bloc Lens. Hi trobem diàriament alguns dels 
millors reportatges fotogràfics sobre l’actualitat, buscant sempre un enfocament diferent i de qualitat.

Media Storm                                        http://mediastorm.com/

Media Storm és una mena de laboratori en el qual es publiquen reportatges híbrids de foto i vídeo amb un 
disseny adaptat per a Internet, deslligant-se de l’herència del paper. Cal saber anglès per treure-li tot el partit, 
ja que les imatges s’ofereixen sovint amb la veu dels seus protagonistes. Molt recomanable per a professionals 
que busquin conèixer noves formes de narrar.

per Antoni Sesen

The Guardian                                        http://www.theguardian.com/inpictures

Si fem una ullada a la web del diari britànic The Guardian, aviat comprenem que hi ha un gran treball d’edició 
gràfica en les seves pàgines, tant en l’edició en paper com en línia. És per això que recomanem una visita a la 
seva dinàmica secció de fotografia. A més, el diari anglès aposta per crear comunitat al voltant de la fotografia, 
organitzant periòdicament esdeveniments oberts a tots el món.

10
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LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Consol, el 8 de desembre

Xavi Torruella ha dit...
Realment espectacular el ¿Gingo Biloba?. Però 
Consol, tu no surts a la foto de grup!.

Antoni ha dit ...
Son uns arbres preciosos, crec que avui a part de 
jo mateix ho han descobert molts veïns, tothom es 
parava per fer-se fotos amb el mòbil..

Tomàs ha dit...
Ben vist l’arbre tot sencer !!!

Consol ha dit...
No era al grup però me’ls vaig trobar mentre 
feien les fotos i també en vaig fer..

11



FOTOLLIGA 2015/16

Octubre 
La A

Mª Antonia Morató

Octubre infantil
La A
Guillem Gil

Guanyadors 12



FOTOLLIGA 2015/16

Desembre 
La mort

Frederic Monmany

Novembre
Sexualitat
Frederic Monmany

Guanyadors 13



14Guanyadors

FOTOLLIGA 2015/16

Desembre infantil 
La mort

Bernat Gil



TECNOLOGIA

Grandària: Com més gran millor, no menys de 21”, sempre podem utilit-
zar-ne dos simultàniament. A poder ser, també hem de veure si es pot posar 
vertical.

Resolució: un mínim de 1920x1200, fins el 5K (5120 x 2880) que no és 
necessari per fotografia.

Tipus de panell: IPS. Una pantalla IPS (In-Plane Switching o Advanced 
Display Panel) és un panell LCD clàssic que té una disposició interna dels 
cristalls líquids que evita les fuites i pèrdues de llum, fenomen que degrada-
ria la qualitat d’imatge i la definició de colors , especialment els foscos. Cal 
destacar que els colors disposats en aquest cristall líquid són il·luminats per 
darrere amb una segona capa de focus LED, de manera que tota pantalla 
IPS moderna és un cristall líquid LCD dalt amb una capa de LED per darrere.)

Brillo: 300 cd/m2 (típica), amb un mínim de 50 (candeles per metro quadrat)

Característiques que hem de tenir en compte

Monitors fotogràfics. 

Eina de treball

L’eina de treball del fotògraf després de la càmera és l’ordinador i totes les fotos les hem de veure a través d’un monitor, si 
aquest no ens dóna la resposta adequada tota la nostra feina pot anar-se’n en orris.
Quan comprem un ordinador normalment acceptem el monitor que hi ve per defecte, però si podem o volem triar-ne un, com 
ho hem de fer ?

15



TECNOLOGIA
Monitors fotogràfics. 

Contrast: 1000:1 (típica) 

Angle de visió: Com més proper a 180º millor, tant en horitzontal com en 
vertical.

Temps de resposta: 7ms (gris a gris), 12 ms (7ms blanc / negre), 5ms (ne-
gre / blanc)

Cobertura gama cromàtica: A poder ser 100% sRGB i més del 95% Ado-
be RGB

Profunditat de color: 16,7 milions de colors en amunt (8 bits), 1073 milions 
(10 bits)  seria ideal.

Connexions: DVI-D amb HDCP, DisplayPort, HDMI i USB’s 3.0

Cable de connexió:  Si utilitzem el terminal displayport ha de ser un cable 
display port.

Perquè el monitor pugui donar el màxim rendiment el nostre sistema operatiu 
haurà de ser de 64 bits, així com el software i la targeta gràfica l’adequada.

Marques: NEC, Eizo, DELL, ASUS, HP i altres marques tenen monitors d’ 
alta qualitat, tot depèn ..., del que ens vulguem gastar. 

Caracterisques que hem de tenir en compte

16



L’ENTREVISTA 

Com et vas iniciar en 
fotografia?

Dins de la família, a casa 
sempre hi havia hagut càmera 
de fotos. Jo volia una  rèflex i 
la demanava als pares, però 
no vaig aconseguir que me 
la compressin. Als divuit anys 
em varen regalar una Nikon 
compacta, força bona, que 
tenia algunes funcions. Sempre 
he tingut obsessió per les 

màquines de fotografiar. Potser per això també n’he regalat. Per 
exemple a la meva parella, en Jordi, m’ha servit d’excusa per 
comprar-ne. Vaig comprar-li la primera digital compacta,  que en 
aquella època eren força cares. Li vaig regalar la primera rèflex. I 
finalment vaig aconseguir tenir una rèflex per a mi sola.

I la tècnica de la fotografia?

Bàsicament sóc autodidacta. Tot i que he fet diversos cursets 

específics, mai el d’inici: Fotografia de Viajes, Fotografia Urbana, 
Ús del Flash, Composició, Il·luminació. Però el retoc d’imatges 
per mi mateixa.
 
Creus que hi ha alguna diferència entre la fotografia feta per 
homes o per dones?

La norma general que ha fet el meu cap degut a l’experiència és 
que la dona hi posa més sentiment i l’home més tècnica. Però 
sempre hi ha persones que trenquen més aquesta visió pròpia i 
d’això en sóc molt fan.

Amb el mòbil es poden fer bones fotos?

La composició pot ser bona, però no s’arribarà mai a un nivell de 
qualitat que et pot donar una càmera on controles els paràmetres 
manualment.

Prefereixes el color o el blanc i negre?

Tant l’un com l’altre m’ajuden a expressar.  Depèn del que vull 
transmetre. Per temes de decadència, antiguitat o por, faig servir 
el B/N. El color, per exemple: en tons pastels, per sensació de 
delicadesa. 

Quina modalitat de fotografia t’agrada més?  

El retrat i aconseguir que la persona en veure la foto li agradi, 
es vegi bé. Ara m’estic fent més amiga de la natura, però els 
paisatges han de tenir alguna cosa especial.

Martina Martínez, per  Montserrat Mas

Martina Martínez Díaz,  té 36  anys, 
té el número 48 d’associada i des de l’ 
última renovació de la Junta exerceix 
el càrrec de Vicepresidenta 

17



L’ENTREVISTA

El problema és que a la natura hi ha massa informació, i aïllar-
la resulta difícil, vol molta  paciència, i no sempre en tinc prou. 
La que no m’agrada és la típica foto de vacances, per això em 
compro postals. 

Quina és la teva opinió sobre la lomografia?

Crec que és un moviment comercial molt ben estudiat. És la 
tècnica de la fotografia analògica de tota la vida però que amb les 
noves tendències hipsters, retros, vintage, .... han encaixat a la 
perfecció. Una bona campanya de màrqueting. 

Acostumes a retocar molt o gens?

Les funcions bàsiques: contrast, llum, exposició i 
reenquadrament, però no més enllà del que permet el Lightroom. 
El Photoshop sols el faig servir per retrats, sobretot si són de 
dona, per la textura de la pell. Malgrat el que diguem, les dones 
ens volem veure bé en les fotografies.

Com classifiques i guardes les teves fotos?

Per any, mes i títol identificatiu. Faig servir la biblioteca de 
Lightroom i en el disc dur hi ha una rèplica exacte d’aquesta 
classificació. Es fa una còpia automàtica cada cert temps en un 
disc dur a part. A part tinc un disc dur per guardar les okupa 
espai (ex.: familiars i altres de menys artístiques).

N’imprimeixes moltes en paper?

A les parets de casa no n’hi a cap. El que sí que faig són àlbums 
dels viatges i celebracions familiars. 

En penges a Internet?

Al Blog i a la Web de l’Associació i també al flikr (mmdphoto). 
En ment tinc una web pròpia, però vull destinar-la a un tipus de 
fotografia i tema concret.

T’agrada participar en concursos?

Participo a la Foto Lliga i en el Ralli, que són els de l’Associació. 
En altres no, sóc molt crítica amb les meves obres, penso que 
no tinc prou nivell per participar i també cal sumar-hi una mica de 
mandra.

A part de la fotografia, tens altres afeccions?

M’agrada l’esport, practico natació, córrer, pàdel i ioga. I també 
m’agrada l’esport com a espectadora, encara que també és part 
de la meva feina. Ara m’estic introduint en el tema del coaching, 
he assistit a cursos formatius i llegeixo sobre el tema. En un futur 
m’agradaria tirar endavant un projecte que englobés els temes 
de coaching, la dona i la fotografia. De moment estic en la fase 
d’estudi de totes les categories per separat.

Martina Martínez, per  Montserrat Mas 18



L’ENTREVISTA
Retrats 19
Què aconsellaries a una persona que es volgués iniciar en la fotografia?

Que s’ho passi bé, que jugui, que experimenti. I sobretot que no vulgui có-
rrer, i que no busqui “l’Oh!” de la gent sinó el seu propi missatge, que s’ex-
pressi ell mateix.

Voldries dir alguna cosa que no t’he preguntat?

Com tots els de la junta de l’Associació que han participat a l’entrevista, 
que la gent s’animi, que col·labori. Hi ha molta gent que aporta el seu gra-
net de sorra perquè tot això tiri endavant, però mai és suficient. 

Moltes gràcies Martina per deixar-nos conèixer alguna cosa més 
de la teva personalitat. Et desitgem bones fotografies i que puguis 
tirar endavant i amb èxit el teu projecte. 



20L’ENTREVISTA
Retrats
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Retrats 21



L’ENTREVISTA
Natura 22



L’ENTREVISTA
Natura 23



L’ENTREVISTA
Ruïnes 24
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TÈCNICA

Com fer les fotos:

Trípode (imprescindible), màquina de fotos amb el diafragma fixe, (mode A), millor en format raw.
Hem de fer una sèrie de trets amb el llum el més semblant possible, o sigui una vegada prefixat el diafragma que la velocitat sigui, 
a poder ser, la mateixa.
Ens hem de fixar, en fer les fotos, que totes les parts de la imatge que volem que apareguin a la foto final en algun moment esti-
guin lliures d’objectes en moviment.
Millor si cada part de l’edifici surt lliure d’objectes més d’una vegada.
Com més fotos millor ...

Tria i revelat:

En arribar a l’ordinador hem de triar les fotos que compleixin els requisits anteriors, o sigui que les parts que volem que surtin a la 
foto final es puguin veure lliures d’obstacles en vàries fotos.
En el programari revelador igualem il·luminacions i les obrim en photoshop. (millor en format jpg per poder treballar més ràpid).

 Metodologia

Fer desaparèixer persones i altres coses. 

Quants cops en fer una foto a un monument o a una cosa estàtica, ens trobem que tenim persones o coses en moviment per 
davant de l’objecte que volem fotografiar.
Si ens interessa molt tenir una foto de l’edifici o monument net sense persones o objectes en moviment podem aplicar aquesta 
tècnica.

Photoshop: Fer desaparèixer persones i altres coses

27



TÈCNICA

Treball a photoshop:

Un cop obertes totes les fotos 
arxiu -> automatitzar -> photomerge
desmarcar: fusionar imatges  -> afegir arxius oberts -> Ok
A la paleta “capes” seleccionem totes les capes i les convertim en objectes 
intel·ligents.
Al menú capes -> objectes intel·ligents -> mode d’apilament -> mitjana

Deixeu treballar la màquina i us ha de sortir la imatge neta d’objectes en 
moviment, si us surten “fantasmes” feu una nova tria de fotos i ho torneu a 
provar.

 Metodologia

Fer desaparèixer persones i altres coses. 28



TÈCNICA 29Fer desaparèixer persones i altres coses. 

Fotos originals



TÈCNICA 30

Foto final

Fer desaparèixer persones i altres coses. 



EL FOTÒGRAF

Ets un fotògraf de natura, què vas descobrir primer la fotografia o la 
natura ?

La natura, de molt petitet ja feia excursions amb els pares, encara 
que la fotografia també la vaig viure a traves del meu pare que sem-
pre anava amb la càmera a sobre.
 
Quin dels moments de la producció t’agrada més, el fet d’anar al 
camp a fer la foto, els preparatius previs, el moment de fer el tret, el 
tractament posterior ... ? 

Sobretot el fet d’anar al camp, moltes vegades tornes sense foto 
però m’ho passo molt bé igualment gaudint de la natura.

Quin tipus de fotografia de natura t’agrada més, paisatge, macro, 
animals, submarina .. ?

Totes en general però potser la submarina és la que més, baixar 
al món del silenci és una sensació que no es pot descriure només 
amb paraules.

Quin equip fas servir per a cada tipus de fotografia ?

Dues reflex digitals, el que canvia per cada modalitat és l’objectiu, 
per paisatge angulars, per fer fauna (ocells) un tele, en el meu cas 
un 400mm, per macrofotografia objectius macros, a tot això cal afe-
gir-hi, filtres, trípode, flash tot depenent del moment i la llum. Per la 
submarina una caixa estanca d’alumini i un ull de peix per paisatge, 
objectius macro per fer la fauna subaquàtica i llum artificial perquè 
es vegin els colors.

Creus que el teu treball seria possible en el món analògic ?

Es clar, de fet jo tinc unes 10.000 diapositives d’abans que irrom-
pés el món digital.

Utilitzes alguna vegada el blanc i negre?  

Si algun cop, depenent del tipus de foto, si crec que li és més 
adient que en color.
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Fotògraf de natura, tant terrestre com subma-
rina, des de fa més de vint anys. En les seves 
fotografies vol mostrar el paisatge, la fauna i la 
flora donant-li una visió particular, tot plasmant 
indrets amagats
i éssers desconeguts per a la majoria de la gent.
Amb aquestes fotografies intenta conscienciar 
de la necessitat de protegir la natura , el mar i 
els seus habitants. Les seves fotos s’han publi-
cat en diverses revistes del sector, guies sub-
marines, webs..., i han
estat premiades tant en concursos nacionals 
com internacionals.



EL FOTÒGRAF

Ara que molts portem la càmera enganxada al coll o bé el mò-
bil o compactes a la butxaca, creus que en general la qualitat 
de les fotos ha millorat ?

No, no ho crec, ara es més fàcil fer fotos degut a la tecnologia, i 
moltes vegades el que veus en una foto no correspon a la realitat, 
hi ha gent que les fotos les fa a casa davant l’ordinador no amb la 
càmera.

No sé si vius de la fotografia o treus benefici econòmic del 
teu treball, creus que es fàcil viure de la fotografia o que la 
feina del fotògraf està ben pagada ?

No és fàcil, està mal pagada, hi ha molta gent que les regala només 
perquè surti el seu nom, sense adonar-se del mal que fa als que  
viuen d’això.

Quin és el millor consell que t’han donat ?

Que la fotografia és un art, has de fer la foto que t’agrada a tu, no 
per a la majoria.

Després de la feina de camp, com t’organitzes al “laboratori”? 

Doncs les descarrego si n’hi ha alguna que m’agrada ajusto els 
valors més bàsics i la publico o me la guardo. Jo intento que la 
foto que veig a la pantalla de la càmera sigui la definitiva, així que 
la retoco molt poc.

Quins son els teus fotògrafs de capçalera ?

N’hi ha molts potser destacaria els que em vaig fixar al principi , 
Ansel Adams, el pare de la fotografia de paisatge i en submarina 
David Doubilet del National Geographic..

Quin consell donaries a una persona que es volgués iniciar en 
el món de la fotografia de natura ?

Doncs que s’ apassioni , però mai s’obsessioni per fer una foto. 
Que gaudeixi de la natura per sobre de tot i que la respecti, que 
mai l’alteri per aconseguir una foto.

I ara gaudiu del seu treball.

32Francesc Fontanals, fotògraf de natura per Frederic Monmany.
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EL REPORTATGE
Insectos y plantas, per Rosa Llorente

Llevo mucho tiempo haciendo fotografías, 
empecé haciéndolas a mis hijos y no me inte-
resaba ningún otro tema.
Pero cuando se hicieron mayores, ya empecé 
a  hacer otro tipo de fotografías, sobre todo de 
paisajes.
En mi trabajo en el Centre Vallès conocí a Je-
sús Gómez (que desgraciadamente ya no 
está con nosotros) ya que  él estudiaba inglés 
y fue el que me habló de Asociación Fotográ-
fica Jaume Oller.
He ido haciendo algunos cursos, pero me 
falta mucho por aprender, aparte de que hay 
muchas  técnicas informáticas que hay que 
dominar.
Por seleccionar un tema había pensado natu-
raleza y paisaje, pero finalmente he decidido 
concretar  : “Insectos y plantas.”

Rosa Llorente
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Fa un temps vaig conèixer algunes fotografies de Candida Höfer i em van causar 
una forta impressió que ha perdurat en la meva memòria. Són imatges d’una gran 
bellesa, però no només això, contenen alguna cosa que t’atrapa i en certa manera 
et pertorben. Avui, al retrobar-les de nou, he volgut apropar-m’hi i contemplar-les 
amb atenció. Certament, són fotografies per ser pensades perquè en realitat són 
una reflexió profunda sobre la cultura, el temps, el saber, l’art i, en definitiva, sobre 
l’home.

Candida Höfer neix a Eberswalde, Alemanya el 1944. El seu pare és periodista i ella 
des de molt jove comença a treballar en diaris com a retratista. Estudia a la Kuns-
takademie de Düsseldorf on rep una gran influència del corrent artística conceptual 
que sorgeix amb força a mitjans dels 60. Esdevé una fotògrafa representativa de la 
Nova Escola Fotogràfica Alemanya dels anys 80. És reconeguda internacionalment 
per la seva obra d’interiors d’espais públics com ara biblioteques, museus, pa-
laus, teatres d’òpera, esglésies... Són espais molt ben escollits, sovint antics, que 
transcendeixen al seu ús habitual per esdevenir espais simbòlics de la cultura i el 
coneixement.
 
Què tenen d’especials aquests espais que tant ens atrauen i fascinen? En primer 
lloc, tenen un punt de vista particular: són imatges preses des del fons i des de 
la distància i això els dóna una aparença objectiva i racional. Un punt de vista que 
ens recorda la visió que tenim quan entrem per la porta gran d’una catedral, davant 
nostra s’obre un espai que representa tot un món. Candida Höfer ens situa pre-
cisament en aquest punt, un lloc privilegiat on poder mirar i descobrir. Ens mostra 
l’espai d’una manera crua, fins i tot freda, com si no volgués interferir en la nostra 
percepció. I ho fa amb una estètica formal molt acurada per mitjà d’unes línies ben 
definides, d’una simetria quasi perfecte, que ens rememoren els plànols ben traçats 
dels arquitectes.

CONTRAPORTADA

Candida Höfer
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Candida Höfer aposta decididament per la fotografia en color en un 
període dominat per l’expressivitat del blanc i negre. El color forma 
part de la personalitat dels espais i els atorga autenticitat. Les línies, 
els volums i els colors dibuixen un escenari únic. El tractament de la 
llum és molt acurat i precís. Tots els espais estan molt ben il·luminats 
i els podem veure en tot el seu esplendor i de forma nítida. La llum 
és sempre blanca i, si és possible, natural. Candida Höfer procura 
ensenyar-nos l’origen de la llum i de quina manera incideix en l’espai 
i els objectes. La llum és la font que dóna vida en el seu sentit més 
pur, sense artificis.

Els espais interiors de Candida Höfer són llocs que tenen un ús fun-
cional on es respira la presència humana malgrat la seva absència. 
És l’espai en si mateix que ens parla de les persones que l’habiten. 
La manca de la figura humana emfatitza el caràcter abstracte i intem-
poral de la imatge. Veiem l’escenari on l’home desenvolupa la seva 
acció en el moment just abans de sortir a escena. L’espai és un 
símbol i alhora és un marc que determina l’acció que s’hi representa, 
ens narra la seva història.

De la mateixa manera que la fotografia comporta el do de conge-
lar el temps, els espais interiors de Candida Höfer tenen el do de 
fer conviure tots els temps en un instant. Els vestigis del passat i el 
present són vistos des d’una mirada que és clarament actual i que 
ens remet i configura el futur. És un temps no cronològic que flueix i 
manté un fil conductor al llarg de la seva història. Per aquest mateix 
motiu, són espais on no sentim els sorolls de la vida quotidiana, tot 
queda suspès enmig d’un silenci pregon que eternitza el present.
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