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El primer mot col·laborar és un verb i segons el diccionari 
vol dir: Treballar en comú. El segon mot el diccionari el de-
fineix com a: És el fet de col·laborar com a voluntari en un 
treball social concret.

Com podem col·laborar voluntàriament amb una associa-
ció com la nostra? Hem de pensar que una associació tira 
endavant gràcies a l’esforç personal de persones que dedi-
quen voluntàriament unes hores del seu temps i treballen en 
comú amb d’altres membres. Hi podem col·laborar com a 
membres actius. 

Per què jo he de col·laborar? Perquè segur que tens idees, 
tens punts de vista diferents i tens ganes de compartir-los 
amb els membres de l’associació. I del teu esforç personal tu 
també en gaudiràs. 

He de dedicar-hi moltes hores? Les hores que puguis encara 
que siguin poques, però cal fer un pas endavant i pensar en 
ser membre actiu de l’associació.

Tothom pot col·laborar? Tots els membres de l’associació 
poden aportar el seu granet de sorra i col·laborar en tas-
ques que poden interessar.
Sóc nou, no conec a ningú i em fa cosa apuntar-me a 

EDITORIAL 3
col·laborar? Al principi ningú coneix a ningú,  però a poc a 
poc,  si ens anem obrint a participar en les xerrades, tallers, 
sortides, i activitats, segur que ens hi trobem a gust i fins i 
tot ens vindran ganes de col·laborar. 

Si tinc una iniciativa com a membre de l’Associació. Com 
puc comunicar-me? Fàcilment amb el correu de l’Associa-
ció es poden enviar iniciatives, propostes a la Junta.

Si no col·laboro què pot passar? Pot passar que les persones 
que estan al davant els hi suposi un esforç personal massa 
gran i es deixin de fer activitats que perjudicaran a tota l’as-
sociació.

En l’assemblea extraordinària d’enguany, del passat vint-i-
nou de febrer, va sortir clarament un crit a la col·laboració 
per tirar endavant totes les activitats de l’Associació que fins 
ara s’han portat a terme i que segurament volem una conti-
ninuïtat. 

Fem un pensament i entre tots tirem endavant per molts 
anys l’Associació.

Marta Calls i Rimundi

Col·laborar i Voluntariat 



4QUÈ HA PASSAT?
per Jaume Caballé

German Pierre, analista d’òptiques i aparells foto-
gràfics, ens va parlar d’objectius, les seves caracte-
rístiques i quan utilitzar-los. Van haver-hi 26 assis-
tents. 

En la que es varen tractar els temes de la convoca-
tòria. Va comptar amb l’assistència de 25 socis. 

En Joan i la Núria Bigas ens van ensenyar alguns 
dels mètodes per fotografiar fum, on vàrem poder 
realitzar algunes pràctiques.

Amb el tema desenvolupat per Joan Bigas com tre-
ballar el B i N amb el Photoshop.

Sortida al Montseny per fotografiar la neu.

15 GENER: Il·lumina’t 28 FEBRER: Assemblea general

12 FEBRER: Il·lumina’t

11 MARÇ: Il·lumina’t 

1 MARÇ: Sortida al Montseny



QUÈ HA PASSAT?

 A la nostra pàgina web trobaràs l’AGENDA actualitzada sobre les activitats futures que planteja l’Associació.
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Doble activitat, al matí sortida per fotografiar ani-
malons al Zoo de Barcelona i a la tarda a Granollers 
fotografiar pruners bords.

Inauguració de l’exposició de final del curs d’Inicia-
ció a la Fotografia Digital I al Centre Cívic Nord.

Inauguració de l’exposició de final del curs d’Iniciació 
a la Fotografia Digital II “la llum” al Centre Cívic Jau-
me Oller. 

12 MARÇ 14 MARÇ  Inauguració

16 MARÇ  Inauguració

per Jaume Caballé

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


ON POTS ANAR A FER FOTOS ?
per  Antoni Sesen 6

Espais Naturals del Delta del Llobregat

Els Espais Naturals del Delta del Llobregat són una xarxa d’es-
pais protegits que pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, 
Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat.
En visitar-los, sorprèn la gran diversitat biològica que acullen. 
Estan situats al costat de camps de conreu, envoltats d’algunes 
de les infraestructures més importants del país i molt a prop de 
les principals ciutats metropolitanes.
Podem trobar diferents ambients naturals: la part final del riu 
Llobregat, llacunes i aiguamolls, pinedes litorals sobre dunes i 
platges verges amb vegetació de rereduna, gairebé únics a Cata-
lunya.
Són uns espais molt importants per a la fauna, especialment per 
als ocells aquàtics, pel fet d’estar al bell mig de la ruta migratòria 
dels ocells del nord d’Europa cap a l’Àfrica.

Horaris:

De l’1 d’abril al 30 de juny - De dimarts a diumenge i dilluns festius de 9 a 19 h
De l’1 de juliol al 31 d’agost - De dimarts a diumenge i dilluns festius de 9 a 15 h
De l’1 de setembre al 31 d’octubre - De dimarts a diumenge i dilluns festius de 9 a 19 h
De l’1 de novembre al 31 de març - De dimarts a diumenge i dilluns festius de 9 a 17 h



ON POTS ANAR A FER FOTOS ?
per  Antoni Sesen 7

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

S’estén des dels peus de la Serra de Rodes, al nord, fins a la 
desembocadura del Fluvià Vell, al sud, abraçant una superfície 
de 4783 ha. La conversió dels Aiguamolls en Parc data de l’any 
1983 i gaudeix de protecció legal.

Actualment és el segon parc més important de Catalunya.
L’interès de les zones marjalenques es basa en el fet que són llocs 
productius des del punt de vista biològic i, per tant, acullen un 
bon nombre d’espècies animals i vegetals.

En uns aspectes, els Aiguamolls de l’Empordà són importants 
per a Catalunya i, en d’altres, com en les migracions dels ocells, 
tenen una gran importància internacional com a refugi de mol-
tes aus migratòries.

Les millors hores per observar els ocells són el matí i el capves-
pre, i les èpoques en què hi ha més espècies són les de les migra-
cions (març/maig i agost/octubre), encara que durant tot l’any 
s’hi poden veure espècies interessants.

Horaris:

De l’1 d’octubre al 31 de març, de 09.00 a 16:00
De l’1 d’abril al 30 de setembre, de 09.30h a 14h i de 16.30 a 19h



L’EXPOSICIÓ

Per mi, l’art contemporani és com un joc de nens, des de fora i si 
no coneixes les regles del joc, et pot semblar incomprensible, però 
si hi entres i hi jugues, seguint les normes d’aquell joc aparentment 
absurd, tot té sentit. Us convido a ser nens i jugar, a conèixer les in-
quietuds d’un artista per a qui la càmera fotogràfica és el principal 
vehicle expressiu. Black Box és la primera exposició retrospectiva 
que es fa a casa nostra d’algunes de les sèries més destacades d’un 
dels grans fotògrafs dels nostres temps, Hiroshi Sugimoto. 

L’experiència estètica està assegurada perquè les seves impressions 
fotogràfiques són notables tant per la seva acabada perfecció i bellesa 
visual com per les seves repercussions filosòfiques i conceptuals. 

Si alguna cosa caracteritza les fotografies en blanc i negre de Sugi-
moto és l’ús de la llum natural, les ombres i la puresa de les formes, 
algunes molt properes a allò pictòric. Davant moltes d’elles, obliga a 
l’espectador no només a contemplar-les sinó a pensar-hi.

L’autor treballa amb una càmera analògica de gran format, cosa que 
exigeix un mètode de treball de ritme pausat i reflexiu. Sugimoto no 
busca tant la congelació de l’instant fugaç com l’expressió de tot el 
que va passant davant la càmera i que ella percep i nosaltres no. És 
un artesà, a la recerca sempre de la perfecció tècnica i del control 
absolut de tot el procés fotogràfic fins a la còpia final.

8Hiroshi Sugimoto, per Núria Bigas

© Hiroshi Sugimoto



L’EXPOSICIÓ

En jugar amb la bretxa feta entre la imatge que veu l’ull i el con-
cepte que processa la ment, revela quins són els punts cecs de la 
nostra experiència del món. D’aquí que, en les fotografies de la 
sèrie Theatres, fotografies fetes en sales de cinemes on la durada 
de la pel·lícula projectada determina el temps d’exposició de la 
càmera,  aconsegueix un objectiu paradoxal: aturar, o exposar, el 
pas del temps. Les  pantalles sobreexposades ens semblen buides, 
però en canvi contenen la suma de milers d’imatges superposades.
També explora els límits de la nostra percepció visual en les sèries 

Diorames i Portraits, on mostrant la representació d’una cosa (dio-
rames del Museu d’Història Natural de Nova York i retrats de figu-
res de cera del Madame Tussauds) d’una manera tan versemblant 
ens indueix a l’engany visual i fa replantejar-nos la nostra percep-
ció de la realitat i el paper que hi juga la fotografia, tradicional-
ment considerada el mitjà més fiable de translació de la realitat.
En conjunt, la seva obra constitueix una profunda reflexió sobre la 
naturalesa de la percepció, de la il·lusió, de la representació, de la 
vida i de la mort. Molt recomanable!!!

Hiroshi Sugimoto, per Núria Bigas

© Hiroshi Sugimoto© Hiroshi Sugimoto
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L’EXPOSICIÓ

Les seves experimentacions en el camp tècnic l’han dut fins a la 
fotografia sense càmera, com en la sèrie Lightning Fields, on en-
registra descàrregues elèctriques mitjançant la formació d’imatges 
negatives en paper fotosensible que, per l’acció de la llum i per 
contacte, transfereixen la versió en positiu a un altre paper. Les 

imatges resultants poden relacionar-se amb la història de la foto-
grafia abstracta. L’abstracció també és present en la sèrie Seasca-
pes, on les imatges recorden l’abstracció pictòrica i tenen una gran 
capacitat evocadora, potenciada pel gran format d’aquestes, cosa 
que fa que valgui la pena anar-les a veure en directe.

Hiroshi Sugimoto, per Núria Bigas

Black Box. Del 19 de febrer al 8 de maig de 2016 a la fundació Mapfre. Carrer Diputació, 250. Barcelona. 

© Hiroshi Sugimoto © Hiroshi Sugimoto
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A LA XARXA 

Fotografía Catalunya

Hipertextual

per Antoni Sesen

PhotoEspaña

http://hipertextual.com/fotografia

http://www.phe.es/

http://www.fotografiacatalunya.cat/

Es una plataforma en línia que recull de forma conjunta la cultura fotogràfica a Ca-
talunya i el seu patrimoni. Es tracta d’un portal dissenyat visualment al servei de la 
imatge prioritzant l’alta definició i amb un motor de cerca molt ràpid, que neix amb 
1.600 imatges disponibles i vol oferir-ne almenys 15.000 a finals de 2016. La iniciativa 
té la participació de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), ubicat a Sant Cugat, entre 
altres institucions, entitats i fotògrafs del país.

En aquest portal hi podem trobar notícies, exposicions, festivals i tot tipus d’informació 
relacionada amb la fotografia.

Una altre web interessant amb notícies d’actualitat, tant de fotografia com de software, 
ciència, cinema, etc.

11



LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Martina, el 26 de febrer

Agus ha dit...

Yo hace un par de meses que estoy probando 
con las nocturnas y es muy interesante

Francesc Blanca ha dit ...

Bona foto

Tomàs ha dit...

Molt interessant, llàstima que no estigui a la
“ cantonada “

Consol ha dit...

Una imatge preciosa.

12

En el preciós, cuidat i clar cel de la illa de la Palma, vam fer 
un taller d’astrofotografia. Vam passar molt de fred però val 
molt la pena. Aquesta fotografia realment és un apilament 
de unes 400 imatges d’uns 11 segons cada una. Si algú té 
la inquietud d’anar-hi que ens pregunti i li recomanarem 
aquest tallerista que és un crac, molt amè i es coneix tots 
els raconets de l’illa.



FOTOLLIGA 2015/16

Gener 
D’aprop

Joan Bigas

Gener infantil
D’aprop
Bernant Gil

Guanyadors 13
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Febrer 
Reflexos

Josep Hospital

Febrer infantil
Reflexos
Guillem Gil

Guanyadors 14



FOTOLLIGA 2015/16

Març
Foto denúncia
Josep Hospital

Març infantil  -  Foto denúncia  -  Guillem Gil

Guanyadors 15



L’ENTREVISTA 

Com et vas iniciar en 
fotografia?

Puc dir que de sempre. Però 
no va ser fins que vaig disposar 
de més temps que m’hi vaig 
poder dedicar, d’això fa uns 9 
anys. Abans tenia una càmera 
digital compacta i feia poques 
fotos. Va ser a través d’un curs 
de fotografia al Centre Cívic 

Jaume Oller, amb l’Ona Bros, on em vaig introduir en l’ús de 
la càmera reflex.

Dins de la fotografia quin tema prefereixes: ?

M’agrada molt la fotografia de carrer, tot i que últimament 
em dedico més a la fotografia de viatge. Visitar cultures 
diferents i fer fotografies permet interactuar amb les persones, 
ja que no acostumo a fer fotos robades, sinó fetes amb el seu 
consentiment després d’una petita conversa.

Viatges sola o amb altres aficionats a la fotografia?

He fet alguns viatges dedicats a la fotografia amb grups de 
gent i sempre acompanyats d’un fotògraf  com per exemple en 
Tino Soriano, en Harry Fish o altres.

I la fotografia de carrer?

Agafar la càmera i anar pels barris de Barcelona per fer 
fotos de la quotidianitat, de l’ambient; el que és conegut com 
l’street photo. En Català Roca és un dels fotògraf  d’aquest 
estil que m’agrada.

Prepares molt la fotografia abans de disparar?

No, la fotografia la vaig trobant a mida que vaig fent fotos, 
al començament em costa veure fotos;  però quan ja hi porto 
una estona, cada vegada en veig més. També m’agrada 
deixar-me sorprendre pel que em trobo. 

Color o B/N?  

No tinc preferències hi ha fotos que les veig de color i altres 
en B/N. Disparo en color i després passo amb l’ordinador a 
B/N.

Què ha de tenir una bona fotografia?

Eulàlia Xufré, per  Montserrat Mas

Eulàlia Xufré i Ballús pertany a 
la nostra Associació des de fa uns 
quants anys i té el número de sòcia 
43 
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L’ENTREVISTA
Del tema que sigui, però, que m’agradi, que em captivi.

En quins cursets sobre fotografia has participat?

He fet força cursets, la majoria al Centre Cívic, començant 
pel d’introducció a la fotografia, cursos de retrat, i últimament 
de revelat amb Light-room.

Ral·lis i concursos?

De moment no hi participo.

I en les exposicions de l’Associació?

Si, en aquestes acostumo a participar-hi. 

En penges a Internet?

De moment en penjo a Facebook, quan disposi de més temps
potser participaré en més portals.

Ets fan d’algun fotògraf ? o Web?
Hi ha diversos fotògrafs que m’agraden: Català Roca, Colita, 

Chema Madoz, Tino Soriano, Martin Parr...

Que opines de la revista FOCUS?

Que és molt interessant per la bona tasca dels col·laboradors i  
perquè ajuda a conèixer-nos entre nosaltres.

A part de la fotografia, tens altres afeccions?

Sí, el cinema, el teatre i la música. Procuro estar al dia dels 
espectacles que es fan.

Voldries dir alguna cosa que no t’he preguntat?

Donar les gràcies a tots els de la Junta que dediquen bona 
part del seu temps lliure a fer possible que l’Associació tiri 
endavant.

Moltes gràcies, Eulàlia, per participar en aquest es-
pai; i deixar-nos conèixer el teu treball en aquest món 
apassionant de la fotografia i de contacte personal 
com és el retrat.

Eulàlia Xufré, per  Montserrat Mas 17
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Aquest curs 2015-2016 l’Associació ha organitzat dos cur-
sos d’iniciació a la fotografia digital. Com a participant en 
els cursos i nou membre de l’Associació, se m’ha demanat 
que escrigui quatre ratlles per reflectir les opinions dels as-
sistents.

En general, els alumnes estan molt contents amb els cursos, 
tant l’I com el II. La majoria dels assistents partien de zero, 
per aquest motiu han après molt, especialment al curs I. 
Aquí és on s’expliquen els conceptes bàsics de fotografia i 
els alumnes es familiaritzen amb la càmera. Tal i com diu la 
Sílvia, la professora, primer cal conèixer l’eina de treball i 
després practicar. A continuació, al curs II es busca fomen-
tar la creativitat i la imaginació.

Un comentari general del grup és que un número més re-
duït d’alumnes seria ideal per aprendre encara més, ja que 
possibilitaria una atenció més personalitzada per part de la 
professora, pel fet que el perfil dels alumnes és variat.

Molts d’ells ja feien fotografies, però amb el mode automà-
tic. Una de les alumnes, la Yoly, es va apuntar perquè les 
fotos de paisatges no li quedaven tal i com les veia ella. Ara 
està contenta perquè creu que va pel bon camí. En Josep 
volia descobrir altres modes de la càmera que li oferissin 
més possibilitats a l’hora de fer fotos. La Lluïsa també volia 
conèixer més la càmera perquè l’ajudés a treure alguna cosa 

26CURS0S D’INICIACIÓ
per Mercè Rodríguez

més d’ella com a fotògrafa. La Maite vol destacar que els nous 
coneixements adquirits li permetran ser més creativa i tenir 
més amplitud de mires. Pel Leonardo el que ha après li serà 
molt útil per fotografiar la natura.

D’altra banda, a l’Àngel li ha agradat més el curs I i en canvi 
creu que al II li ha faltat contingut. Al Josep el curs li ha sem-
blat curt però intens.

Tots els assistents destaquen el fet que s’ha creat un grup molt 
cohesionat i amb afinitats, fets que han facilitat l’aprenentat-
ge. La Sílvia opina que és un grup molt dinàmic, amb inquie-
tuds diverses, que ha suposat un repte per a ella a l’hora de 
transmetre coneixements i motivar als alumnes perquè puguin 
créixer per sí sols i evolucionar.

Tots coincideixen en que volen seguir avançant, i per això 
gairebé tothom farà el curs III, en el qual es tractaran temes 
que interessen a tot el grup, a partir de les respostes d’un 
qüestionari. Paisatge, natura, fotografia macro i gran angular, 
així com practicar més la fotografia d’estudi, van ser els temes 
escollits.

En resum, gràcies a aquests cursos han crescut les ganes 
d’aprendre i d’avançar d’uns quants fotògrafs novells.
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Yoly
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Josep T.
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Àngel
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Mª Lluísa Iborra
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Leonardo



Idees sobre la composició fotogràfica 

Composició fotogràfica  (extret de varies fonts)

DEFINICIÓ: La combinació de parts o elements que compo-
nen alguna cosa.

1. El tapís inicialment és blanc, la teva feina és omplir-lo.

2. Allò que tenim davant no ho podem canviar, però si veu-
re-ho des d’una altra posició.

3. Tenim una capacitat innata per a la composició, comen-
cem amb una capacitat única i després l’hem de desenvolupar 
a través de l’estudi, la capacitació i l’experiència.

4. La feina del fotògraf  és aconseguir captar a la fotografia 
allò que el cervell i l’ull volen representar.

5. La composició també pot ser intangible. De vegades una 
composició funciona, però no es pot explicar perquè funciona. 
A la ment només li agrada el que veu en l’elaboració d’una 
imatge global.

6. El tema és probablement la raó del perquè s’ha capturat 
una imatge en particular, si la composició serveix per atreure 
l’atenció de l’espectador a altres parts de l’estructura, llavors 
s’ha distret amb èxit l’espectador del propòsit principal de la 
fotografia.

TÈCNICA 32



Idees sobre la composició fotogràfica 

Composició fotogràfica  (extret de varies fonts)

7. El viatge de l’ull. Composar és, organitzar,  creant l’en-
quadrament i el  retall a fi i efecte d’orientar l’ull de l’espec-
tador a través de la imatge per un recorregut que permeti 
interpretar el significat de la fotografia.

8. Són molts els elements de la composició: patrons, textu-
res, simetria, asimetria, profunditat de camp, línies, corbes, 
marcs, contrast, color, punt de vista, l’espai negatiu, l’espai 

TÈCNICA 33
ple, el primer pla, fons, tensió visual, ..., s’han de fer servir 
un o més d’aquests elements per crear una composició i que 
la imatge funcioni.

9. Hi ha tres ingredients per a un bon fotògraf: el coneixe-
ment de la càmera, un ull per a la composició, i la visió artís-
tica. Fins i tot la millor composició del món es pot arruïnar 
perquè la imatge està desenfocada, sobreexposada o subex-
posada, o víctima d’alguns ajustos de la càmera mal triats!

10. Les normes: per cada imatge que segueix les regles de 
composició n’hi ha un munt que les trenquen, tria allò que 
t’interessi en cada moment.



EL FOTÒGRAF 34Pere Cornellas i Aliguè, fotògraf de la comarca per Frederic Monmany.

Va iniciar-se com a fotògraf col·laborant amb les entitats culturals i esportives 
de la ciutat, per després passar a documentar gràficament la memòria col·lec-
tiva del Vallès Oriental, els seus espais, les festes populars o les fàbriques tèx-
tils, així com els paisatges del Montseny. Als anys vuitanta va col·laborar amb 
Comediants en el Carnaval de Venèzia i en els llibres Sol solet i la nit, i realitzà 
exposicions d’aquesta companyia al Teatre Lliure. Ha donat a l’hemeroteca 
municipal de Granollers més de trenta mil negatius, que formen part de l’arxiu 
històric fotogràfic. Ha publicat : El patrimoni Industrial, Visions del Vallès, Pous 
de Glaç, Els blancs i els blaus. Te documentades més de mil masies de la co-
marca i nou-cents arbres d’interès comarcal, així com la transformació del seu 
paisatge en els darrers anys. Ha estat a l’administració pública, Ajuntament de 
Granollers en el servei d’imatge i comunicació  fins a la seva jubilació

Com definiries el teu treball? 

Es una recerca constant per millorar  i gaudir de les 
imatges.

Quin tipus de fotografia t’agrada més tocar ?

Vaig començar amb l’analògic fent report dels 
actes de la ciutat , com ja has vist amb la biografia 
podríem dir que el paisatge i el patrimoni és el 
que més he treballat, sense deixar l’esport i actes 
col·lectius com són les festes. 

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.

Quin treball t’agradaria fer i encara no has pogut 
fer ?

No tinc preferències, no cal anar lluny per fer un 
bon treball, aquí mateix a Granollers i la comarca 
dóna molt.

Creus que el digital ha dut una massificació a la 
fotografia i un decrement de la qualitat ?
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Això es una pregunta que es contesta 
per si sola, abans i no parlem de molts 
anys enrere no tothom tenia màquina 
de fotografiar, era un luxe que no es 
podia permetre la gent treballadora. 
Jo recordo al meu pare que un rodet li 
durava molt de temps, i feia les fotos en 
dates assenyalades. Ara com tu dius s’ha 
massificat i en especial amb el mòbil, 
tothom es veu capaç de tirar fotos, però 
no de fer una bona foto.

Darrera de cada foto teva hi ha moltes 
hores de post processat ?

No gens uns retocs mínims, vinc de 
l’analògic i això crea escola,  vull dir 
que controlo la llum, l’enquadrament 
i el moment,  que és el més important. 
També he de dir que cada imatge té 
el seu tempo: una imatge d’esport hs 
d’estar seguint sempre l’acció; pel el 
paisatge, el tempo és completament 
diferent, no pots anar i disparar, calen 
unes condicions i saber veure les llums 
més adients.

T’has quedat moltes vegades sense 

poder fer aquella foto que ... ? 

Moltes vegades, però no passa res, vol dir 
un altre dia la faràs.

Blanc i negre o color ?

Amb l’analògic blanc i negre. I amb el 
digital el color.

Quin és el consell més important que 
t’han donat ?

Abans de prémer el disparador, mira. 

Quin és el consell que tu donaries a un 
afeccionat ?

Ser constant, que si no surt avui sortirà 
demà. Que s’impregni d’imatges, com 
més imatges vegi, més agafarà cultura 
fotogràfica, i si guanya un concurs de 
fotografia, no per això serà el millor 
fotògraf. I que s’apunti a associacions 
com la vostra sempre en trauran profit.

Què opines del futur professional de la 
fotografia ?

No tinc una bola per veure el futur , 
si fa uns anys ens haguessin dit tot el 
referent al digital i els mòbils no ens ho 
haguéssim cregut, el camp professional 
s’ha limitat molt, els equips són molt cars 
i si no tens feina no s’amortitzen perquè 
sempre surten equips nous, i has d’estar 
al dia, sinó et passen pel davant.

Voldria dir per acabar: vull posar de 
manifest el nom del fotògraf  que ha 
fet la foto, es fan moltes reproduccions 
tretes d’arxius o de les xarxes, i el nom 
desapareix,  en tot cas surt “arxiu” que 
deu ser el fotògraf  que ha fet més fotos 
en la historia de la fotografia .

I ara gaudiu del seu treball.
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EL REPORTATGE
Fauna, per Olga Malbet

“ FAUNA “ es el tema que defiende esta 
exposición.

Mi composición ha sido ejecutada a través 
de los diferentes planos que se aprecia en 
cada foto en particular.

La fotografia, como tal, en mi opinión, es 
muy extensa, ya que me gusta la amplia va-
riedad de temas a tocar, aunque no me de-
fino en ninguno.

En estas fotos me gustaría expresar el amor 
y respeto que tengo hacia los animales.

Espero no ponerme limites y seguir foto-
grafiando para poder aprender cada día un 
poco más.

Olga Malbet
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Robert Doisneau (Gentilly 1912, París 1994) s’inicia com a re-
porter pel diari Excelsior i com a fotògraf  publicista per a la casa 
Renault. Des de 1939 treballa com a fotògraf  independent fent 
targes postals i fotografia publicitària. És activista durant la Re-
sistència i col·labora en falsificar passaports i identificacions. Fo-
tografia l’Ocupació i l’Alliberament de París. Després de la gue-
rra treballa per a la revista Life i per a les agències de fotografia 
Alliance i Rapho. Des del 1948 al 1951 fa fotografies de l’alta 
societat per a la revista Paris Vogue. També fotografia a artistes i 
escriptors importants com Giacometti, Braque, Picasso, Simone 
de Beauvoir i d’altres creadors. Els carrers i la gent de París són 
un tema recorrent al llarg de tota la seva trajectòria. 

A Robert Doisneau li agrada fer servir la màquina de fotografiar 
Rolleiflex perquè diu que  és un senyal de discreció, respecte i 
humilitat. El fotògraf  acota el cap davant la persona fotografia-
da, sense enfrontar-se a ella ni mirar-la als ulls. Henri Cartier 
Bresson, amic seu i a qui li agrada fer servir la màquina Leica, 
li respon que “és molest haver de mirar a la gent pel melic. Si, a 
més, ens posem a fer reverències, només ens falta el reclinatori”. 
En realitat, Robert Doisneau li agrada passar desapercebut per a 
poder captar, sense interferir-hi, l’espontaneïtat de la gent en les 
situacions quotidianes. Pot  passar-se hores sense moure’s d’un 
lloc, confonent-se amb el paisatge, estant atent i esperant. I sem-
pre passen coses.     
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Robert Doisneau roba el temps dels seus múltiples clients per recó-
rrer París i anar confeccionant el seu projecte fotogràfic personal. 
No ho fa per deixar un testimoni per a la posterioritat, en això no 
hi pensa, ho fa per amor a la ciutat i per la il·lusió de fer una nova 
troballa cada dia. Fa col·leccions sobre temes que segueix durant 
anys: les peripècies de la guàrdia urbana i el tràfec dels cotxes, els 
mercats, els nens jugant al carrer, l’ambient de les tavernes, Paris de 
nit,... A vegades només escull l’escenari, per exemple es situa dins 
d’una botiga que té un aparador atraient i captura les expressions 
que desperta en els vianants que s’hi aturen. Les seves fotografies 
són una barreja d’ironia i tendresa. L’humor sovint hi és present. 

A Robert Doisneau li agrada narrar històries, poder plasmar en 
imatges les mil i una anècdotes que troba passejant pel carrer. Vol 
fer-nos veure el caràcter de les persones, la seva manera de moure’s 
i de relacionar-se. Ens mostra el seu París que per a ell és dinàmic, 
vital, i sobretot, molt humà. La sèrie fotogràfica de les cadires que 
il·lustra aquest article n’és un exponent. Un dia Robert Doisneau 
fa una observació: al vespre les cadires queden abandonades i apa-
reixen estranyament agrupades en parcs i places. Es pregunta què 
fa la gent amb les cadires durant el dia. Respon a aquesta qüestió 
amb les seves fotografies. Les cadires són un element a través del 
qual explica el tarannà de les persones, la seva particular manera 
de viure i ocupar l’espai públic. 
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Una fotografia és una imatge congelada en el temps. Robert 
Doisneau comparteix amb altres fotògrafs la idea que hi ha 
instants on tota l’acció queda condensada, moments que 
per si sols expliquen tota una seqüència de fets. Si mirem 
cadascuna de les imatges de les cadires ens és fàcil imaginar 
una història que comença abans de l’instant de la imatge i 
que acaba després. Són imatges que suggereixen més que 
allò que mostren. Ens fascinen perquè ens fan pensar i ens 
obren interrogants. Paradoxalment, aquestes escenes que 
la màquina de fotografiar atura, les percebem formant part 
de l’acció que els és pròpia i natural. 

Robert Doisneau fa una llarga carrera fotogràfica i durant 
molts anys es manté fidel als  motius que més l’atrauen. 
Aquest fet ens permet gaudir de col·leccions fotogràfiques 
magnífiques on cada fotografia aporta un aspecte diferent 
i nou que enriqueix i omple de matisos al conjunt. A més, 
Robert Doisneau és capaç de transmetre’ns el goig per mi-
rar i de passar-ho bé. Per això moltes de les seves fotografies 
tenen la virtut de fer-nos somriure. Us recomano vivament 
el llibre Paris, Doisneau de l’editorial Lunwerg  que fa una 
recopilació antològica de les seves fotografies de París.   
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Aquesta publicació digital està dirigida als socis de l’AFJO, no té cap ànim de lucre i totes les fotos publicades tenen dret d’autor.

Associació Fotogràfica Jaume Oller
Centre Cívic Jaume Oller, Mare de Déu de Montserrat, 47 08401 Granollers
correu@afjaumeoller.cat |   http://www.afjaumeoller.cat/
Disseny i maquetació: Alba Luís   |   Correcció: Magda Noguera
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