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Què va ser primer, l’ou o la gallina, la muntanya o la fo-
tografia?
 
En el meu cas primer la muntanya i com sigui que no 
hi podia anar tot sovint vaig recórrer a la fotografia per 
tenir els meus paisatges més a l’abast.
 
Vaig començar amb una Agfa Isolette pel·lícula de 6X6 
que vaig comprar de segona mà a un company d’ex-
cursions i el cicle era el següent: excursió, laboratori de 
revelat i, al cap de 2-3 dies, a descobrir el resultat de les 
decisions velocitat/diafragma preses a ull!
 
Anys més tard vaig “tirar” diapositives, el que en dèiem 
“una finestra a la natura” ja amb càmeres Reflex, Ma-
miya Sekor, Canon...Finalment, amb l’arribada de les 
càmeres digitals, les fotos ja les faig sempre amb una 
Nikon, actualment amb una D300. 

De fotografia en vaig anar aprenent amb la experiència 
però quan va arribar la digitalització en aquest camp em 
va anar molt bé un curset fet per l’Associació de foto-

EDITORIAL

grafia Jaume Oller, la nostra, on milito ja des de fa uns 
anys. 

Les sortides de tot un dia o de caps de setmana a la 
muntanya es varen reduir molt quan van néixer les me-
ves filles i això em va portar a fer sortides matinals per 
tal de tornar a dinar a casa. 

Llevar-se a les 5 del matí a l’hivern i començar a cami-
nar amb la lot frontal m´ha permès de gaudir d’unes 
sortides de sol ,boires i llums úniques. “Una visió del 
Montseny” és una mostra molt petita del que és aquest 
extraordinari massís declarat per la UNESCO Reserva 
de la Biosfera, que tenim a tocar de Granollers i del que 
sempre dic que és “el meu jardí”. 

La selecció de fotografies de la mostra, 24, no l’he fet 
tenint en compte la qualitat de la fotografia sinó en la 
diversitat. El que he volgut mostrar és el que estimo, tal 
com fan els joves quan se senten orgullosos de mostrar 
a tothom el seu primer amor.

          Adolf Belio

Una visió del Montseny 
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6  Sortida al Montseny per retratar bolets i després de dinar, 
fotografies al riu Tordera.

11  El nostre company Adolf Belio va inaugurar la seva expo-
sició a la biblioteca Can Pedrals amb el tema “Una Visió del 
Montseny”.
Il·lumina’t realitzat a la Tèrmica de la Roca Umbert, amb una 
xerrada del fotògraf Paco Navarrete, amb el tema “Com tre-
balla un fotògraf” i posterior col·loqui sobre fotografia i la 
Tèrmica.
 
12  Matinal fotogràfica a la Tèrmica de la Roca Umbert amb 
el fotògraf Paco Navarrete

2  Inauguració de l’exposició ja tradicional a la biblioteca 
Can Pedrals, en aquesta ocasió el tema era “La Festa Major a 
Granollers”, amb 26 participants i inaugurada pel nostre al-
calde Josep Mayoral.
Aprofitant la inauguració es va fer lliurament a la Biblioteca, 
de la fotografia, on apareix la Biblioteca, que la nostra com-
panya Marta Calls va presentar a l’exposició de l’any passat 
amb el tema “Cantons i Cantonades”.

11 Matinal per fotografiar els GINKGOS que hi ha per la 
zona dels Instituts de Granollers. 
 

NOVEMBRE DESEMBRE

per Jaume Caballé
QUÈ HA PASSAT?
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16  A l’il·lumina’t d’aquest mes, companys que van participar 
a la sortida del Montseny per fotografiar bolets, van explicar 
els mètodes utilitzats per fer les fotografies, essent comen-
tats pels presents.

17  Vàrem fer el sopar anual de Nadal que realitza la nostra 
Associació. Al finalitzar el sopar es van entregar els regals 
aportats pels assistents, que en aquesta ocasió han estat fo-
tografies realitzades per ells.  

13  Primer il·lumina’t de l’any, els companys Frederic Mon-
many i Cesc Llopart ens van parlar de les mides d’una fo-
tografia i com preparar-la per imprimir, presentar a una ex-
posició o emmarcar, apart de la teoria va haver-hi una part 
pràctica.

DESEMBRE GENER

per Jaume Caballé
QUÈ HA PASSAT?
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El Vall del Loira

El Loira és com un guia natural i lliure que ens presenta 
el major enclavament declarat patrimoni mundial per la 
UNESCO a França.
280 km entre Sully-sur-Loire i Chalonnes-sur-Loire al 
llarg dels quals es poden descobrir uns 20 espectacu-
lars castells. Montsoreau, Saumur, Angers o l’abadia de 
Fontevraud són algunes de les parades imprescindibles 
en la regió Pays de la Loire. 

Aquesta franja de terra i aigua obre els seus braços a 
tots aquells que tinguin ganes de conèixer i viure un 
món espectacular i únic. El riu i els seus habitants culti-
ven aquesta zona des de fa segles en una harmonia tal 
que sembla que l’home hagi trobat el seu forat exacte 
en la naturalesa. 

Un patrimoni natural, ric i preservat. Un recorregut ino-
blidable ple d’història, de boniques trobades i d’increï-
bles paisatges!

per Antoni Sesen
ON POTS ANAR A FER FOTOS?
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Parc de la Naturalesa de Cabárceno

El Parc de la Naturalesa de Cabárceno està 
situat a la vall del Pisueña, a 17 quilòmetres 
de Santander i situat en una antiga mina 
d’extracció de ferro, a la localitat de Cabár-
ceno, del municipi de Penagos (Cantàbria, 
Espanya). El parc pertany a CANTUR, una 
societat pública de promoció turística de-
pendent del Govern de Cantàbria.

El parc de Cabárceno desenvolupa tant 
treballs d’investigació relacionats amb la 
conservació d’espècies en perill d’extinció, 
com a l’educació ambiental.

El parc és conegut pel règim de semi-lli-
bertat d’alguns animals. Especialment des-
prés de la zona dels rinoceronts en ocasions 
es poden veure cèrvols, daines i micos de 
Gibraltar entre els vehicles dels visitants. 
També compta amb rutes botàniques que 
permeten veure diferents tipus de plantes, 
situades normalment al costat dels llocs 
més visitats!

per Antoni Sesen
ON POTS ANAR A FER FOTOS?
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Exposició que presenta l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
fins el 8 d’abril.

Integrada per 53 fotografies realitzades entre el 1995 i el 
2005. 10 anys a la recerca d’indrets i escenaris, així com, 
d’individus vinculats a la Guerra Civil. Recull d’un paisatge 
format per runes, façanes i rostres que descriuen absèn-
cies i temps acumulat. 

La mirada silenciosa dels individus intercalat amb l’obso-
lescència dels objectes evoquen la memòria callada

Últim gran projecte realitzat pel fotògraf argentí abans de 
morir el 2009.

© Humberto Rivas

HUELLAS - Humberto Rivas, per Núria Bigas
L’EXPOSICIÓ
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La retòrica de l’autor i la intenció subjacent de les fotogra-
fies no fan més que reforçar el caràcter residual d’allò que 
finalment queda: el record. 

Suggereix mitjançant imatges perfectament construïdes el 
desassossec fruit del pas del temps, del desgast, el miste-
ri dels objectes inerts, d’estructures mancades de la seva 
funcionalitat, així com de plasmar les PETJADES de les ex-
periències i els esdeveniments. 

I en última instància, el registre documental: la fotografia 
de l’estat de la qüestió.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Plaça Pons i Clerch, 2, 2a planta
Barcelona

© Humberto Rivas

L’EXPOSICIÓ
HUELLAS - Humberto Rivas, per Núria Bigas
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Joey Lawrence

Raquel López-Chicheri

Lee Jeffries 

https://www.flickr.com/photos/81749490@N03/

https://500px.com/leejeffrieshttps://joeyl.com/overview/category/quick-portfolio

El canadenc Joey Lawren-
ce és jove i amb talent. I tot 
un estel en això dels retrats. 
La seva especialitat que l’ha 
portat a convertir-se en un re-
ferent per a molts. El seu pe-
culiar estil, cuidant al màxim 
els detalls, aconseguint uns 
resultats d’una qualitat sense 
pal·liatius l’ha portat a pos-
seir un prestigi consagrat.

El britànic Lee Jeffries és un al-
tre popular fotògraf reconegut 
pels seus potents i commove-
dors retrats de gent sense llar. 
Com ens va explicar en una 
entrevista, la seva selecció de 
protagonistes és relativament 
fàcil, simplement quant veu 
algú al carrer sap a l’instant que 
és l’adequat.

Aquesta fotògrafa espanyo-
la acaba d’aconseguir el se-
gon lloc nacional en els Sony 
World Photography Awards 
2015. La seva especialitat són 
fotografies amb sentiment, 
especialitzada en capturar la 
naturalitat i bellesa de la in-
fància aconsegueix retrats 
plens de sentiment.

Jack Davison
http://www.jackdavison.co.uk/26-states/

Davison és un jove britànic que 
tampoc ha perdut el temps 
en la seva curta trajectòria. Un 
projecte ambiciós que l’ha en-
cimbellat ha estat recórrer 26 
estats dels EUA per retratar als 
seus habitants. Retrats en blanc 
i negre, amb un excel·lent tre-
ball de composició i jugant 
amb el contrast i la juxtaposi-
ció d’elements. Amb un estil i 
tractament que semblen foto-
grafies d’una altra època.

per Antoni Sesen
A LA XARXA (Retrats)
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Publicada per Carlos González, el 27 de novembre

Josep Hospital ha dit...

Una bona i misteriosa atmosfera en aquesta 
imatge

Cesc ha dit ...

Bona Carlos!, una fotografia amb aquest 
ambient de boira és una assignatura que tinc 
pendent.

Tomàs ha dit...

Fantastic ambient !!!

Frederic ha dit...

Molt bon ambient !!!

Tardor

LA FOTO DEL BLOG



22FOTOLLIGA 2016/17
Guanyadors 

Novembre  -  Pas del temps -  Josep Cayuela

Novembre  -  Pas del temps -  Miguel Ureña Cayuela



23Guanyadors
FOTOLLIGA 2016/17

Desembre  -  Cares del món -  Joan Bigas

Desembre  -  Cares del món -  Martina



24Guanyadors
FOTOLLIGA 2016/17

Gener  -  Música -  Alba Luis

Gener  -  Música -  Cesc Llopart
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Les dades exif d’una imatge són una sèrie de dades incrustades a l’arxiu de 
la imatge que ens informen d’un munt de coses, amb una sèrie d’etiquetes 
(tags) definides en un estàndard anomenat exif (exif.org).

Les principals dades que hi podem trobar són:

  ›   Informació de data i hora
  ›   Paràmetres de la càmera en el moment de fer el tret
  ›   Geolocalització
  ›   Copyrigth i dades de l’autor
  ›   Cada fabricant hi afegeix tot allò que creu interessant.

Exchangeable image file format

Les dades EXIF
TÈCNICA
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Com visualitzar les dades:

A Windows, un subconjunt de la informació Exif pot 
ser visualitzada fent clic amb el botó dret en un arxiu 
d’imatge i seleccionant propietats, per mitjà del diàleg 
propietats fer clic a la pestanya resum. 

En els sistemes Mac OS X 10.4 i posteriors, aquesta 
informació pot ser vista en el Finder, per mitjà de la 
funcionalitat “Get Info” (Get Info), de l’arxiu d’interès i 
expandint la secció “Més Informació” (More Info).

En GNU / Linux, el subconjunt de dades Exif pot ser vist 
prement el fitxer amb el botó dret del ratolí i després 
seleccionant propietats. La majoria dels visors d’imat-
ges de Linux poden donar un conjunt complet de da-
des Exif.

En sistemes mòbils basats en Android o IOS, pot ser 
visualitzat usant una de les nombroses aplicacions de 
tercers per visualitzar informació EXIF, localitzades en 
les seves respectives botigues d’aplicacions.

Molts programes editors de fotos permeten veure to-
tes aquestes dades.

Com esborrar les dades exif d’una foto ?

Si quan hem d’intercanviar una foto no volem que hi 
figurin les dades exif les podem esborrar de diferents 
formes:

A Photoshop ho podem fer en el menú Arxiu > Guardar 
per a web > Metadades > Cap i guardar l’arxiu amb un 
nom diferent de l’original.

A Windows ho podem fer des de l’explorador d’arxius, 
obrim la carpeta on hi ha les fotos, les seleccionem i 
amb el botó dret cliquem propietats a la pestanya de-
talls, a sota de tot apareix “treure propietats i informa-
ció personal”, s’obre una nova finestra on podrem triar 
quina informació volem esborrar, en acceptar es crea 
una nova còpia de les fotos on no hi ha aquesta infor-
mació.

En Mac no és tan directe, es pot fer amb un programa 
gratuït que s’anomena imageOptim.

Les dades EXIF
TÈCNICA
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Com i per què, ja des de la primera edició, vas implicar-te 
en el disseny de FOCUS?

S’estava parlant de la possibilitat de que l’Associació edités 
una revista i en Frederic Monmany em va proposar de fer 
el disseny, com a col·laboració, ja que pels meus estudis 
de Publicitat i Disseny Gràfic és una tasca que entra dins de 
les matèries per les que estic preparada. Volíem una revista 
molt visual que no fos monòtona.  Al ser digital, el format 
s’adapta a les pantalles d’ordinador però també vàrem pen-
sar que hi ha fotos verticals. Però cal tenir en compte que el 
disseny sense continguts no seria res, amb la maquetació 
ens encarreguem que el contingut tingui tot el protagonis-
me. La part final de la revista consisteix en tenir tot el mate-
rial i agrupar-lo. És en Frederic qui controla que hi sigui tot.

Alba Luis Riera, té 28 anys, 
té el número 65 d’associada 
i des del primer número de 
la revista FOCUS n’ha fet 
el disseny i de cada edició 
en fa la maquetació. 

Quina relació tenen els teus estudis amb la fotografia? 

Dins dels estudis vaig rebre formació de teoria de les imatges 
i els colors, dels estils d’enquadraments, composició i vídeo. 
Vaig fer el de l’Associació “Fotografia Nivell II” i “Taller docu-
mental d’Autor”, impartit per la Mariona Bros i ara, al gener, 
en començaré un de Lightroom. Per Internet també he trobat 
bona informació.

On t’agradaria situar-te com a professional?

Com a treballs n’he fet més amb fotografies que en vídeos i 
he maquetat alguns llibres de poesia per Onco-Vallès.Com a 
professió m’agrada el disseny i en aquest camp hi combina 
molt bé la fotografia.

Com definiries maquetar?

En el disseny inicial es crea l’estructura o esquelet de la revis-
ta, les diferents plantilles on es col·locarà el contingut, el for-
mat que ha de tenir, les columnes, etc. Una bona maquetació 
permet que l’ull segueixi una línia dins el contingut i facilita la 
lectura perquè és més fàcil trobar la informació que es busca. 
Si en una pàgina hi ha moltes coses però no segueixen un 
ordre, l’ull no sap què mirar o llegir. És important que la ma-
quetació no es noti. Tot i així, aquesta estructura no és rígida, 
es pot trencar si convé, buscant cridar l’atenció. 

L’ENTREVISTA
Alba Luis, per Montserrat Mas
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Quan vas començar a fer fotografia?

Des de petita quan fèiem sortides,  el meu pare portava 
una càmera i jo una altre de petita de rodet. Als 18 anys em 
van regalar una bona càmera digital . Va ser aleshores quan 
vaig millorar la tècnica i vaig aprendre a controlar tots els 
paràmetres, això per a mi va ser un gran avanç dins de la 
fotografia.

Quina càmera acostumes a fer servir?   

Ara faig servir la Canon 40D i també una compacta, la Fuji 
X10 però estic pensant en actualitzar la 40D.

En quin tipus de fotografia et sents més còmoda?

M’agrada la fotografia de paisatge; i darrerament m’agra-
da combinar-la amb la presència d’alguna figura humana. 
El que sempre he practicat és el de viatge, però m’agrada 
provar nous estils i actualment m’interesso també pel retrat.
  
Què és una bona fotografia? 

La que transmet alguna cosa, la bona tècnica millora la foto, 
però en mirar una foto l’has de sentir propera, com si et 
transportés allà. 

Tens algun fotògraf preferit?

A Instagram vaig descobrir la feina del fotògraf finlandès  
Konsta Punkka, que fa fotografia de fauna i paisatge. El treba-
ll que hi ha darrera de cada fotografia i la manera com acon-
segueix fotografiar els animals em té fascinada. Instagram és 
una eina que em va molt bé per descobrir nous fotògrafs 
però també per compartir fotos i per interactuar amb altres 
fotògrafs, és com un portafoli. 
A Instagram pots veure gran diversitat de fotos, la qual cosa 
ajuda a entrenar l’ull. Crec que mirant fotografies s’aprèn molt 
i et desperta la creativitat.

 A part de la fotografia, tens altres aficions?

M’agrada el cine i a part de seguir l’argument, i suposo que 
per defecte professional, em fixo en els enquadraments, il·lu-
minació.... Últimament també córrer i des de sempre la mun-
tanya i viatjar. He estat en alguns països d’Europa però vol-
dria anar a molts altres llocs. 

Voldries dir alguna cosa que no t’he preguntat?

Agrair la feina i totes les activitats que fa l’Associació, i si algú 
que no és soci llegeix aquesta Revista li recomanaria que for-
més part d’algun grup d’aficionats ja que compartint s’aprèn 

L’ENTREVISTA
Alba Luis, per Montserrat Mas
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molt i creix la creativitat, i l’Associació és un molt bon lloc 
per compartir coneixements.

Gràcies, Alba, per deixar-nos conèixer detalls del delicat i 
subtil art dels disseny i la maquetació que en cada revista 
FOCUS ens ofereixes. Que la teva creativitat et porti pels 
camins de l’èxit. 

L’ENTREVISTA
Alba Luis, per Montserrat Mas
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Avui en dia el món de la fotografia i el del vídeo estan íntima-
ment relacionats i les fronteres són difícils de delimitar.
Els time lapses, stop motions i altres en són exemples evi-
dents.

Per poder fer fotos en moviment el time lapse és un recurs 
molt utilitzat, consisteix en fer moltes fotos d’una situació on 
hi ha moviment i després crear un vídeo amb elles a una ve-
locitat elevada. Per fer més plàstic el moviment es fan servir 
els carrils motoritzats (sliders).

Mslider és una empresa de Montmeló, que s’anomenen “ar-
tesans del motion control”,  fabriquen un slider d’altíssima 
qualitat, amb tots els sistemes de control per wifi, que per-
met el moviment de la càmera en la direcció de la guia i en 
tres eixos (Pan&Tilt), mentre controla la seqüència dels trets 
de la càmera.

És un sistema modular ampliable amb un control per un únic 
bus de dades. 

http://www.mslider.com

TECNOLOGIA
Carrils fotogràfics automàtics

http://www.mslider.com
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Ápodo és una empresa de Noáin, Navarra, creada en un viver empresarial que fabrica un concepte di-
ferent de slider. 

Es tracta d’un petit cotxet (dolly), sobre el que muntem la càmera, permet moviments en totes direccions 
controlat a distància. Aquest “dolly” també es pot muntar sobre un carril per treballar com un carril mo-
toritzat clàssic. 

Tot el sistema es pot controlar des d’una tauleta o un telèfon via bluetooth.

http://www.apodomove.com

TECNOLOGIA
Carrils fotogràfics automàtics

http://www.apodomove.com
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Nací en Íllora, Granada, en 1958. Con cinco años llegué a Ripollet donde 
los años de mi vida se fueron amontonando. Con el tiempo acabé 
haciendo aquello que nadie había previsto: fotos. 

Pasé de la curiosidad, a la necesidad de hacerlas. Centro mi trabajo en 
lugares donde el paso del tiempo se hace muy evidente, lugares donde 
conviven mundos diferentes y a menudo enfrentados, como es la huella 
del hombre y la vida natural que lucha por abrirse paso, lugares solitarios 
casi fronterizos donde el paisaje aparece siempre fugaz, manifestándose 
vulnerable a la vida humana...en los paisajes urbanos, unos tiempos 
pasados contrastan con los nuevos, todo es cambio, fugacidad y silencio; 
supongo que mi trabajo fotográfico tiene más que ver más con mis 
sentimientos y emociones que con mis pensamientos.

EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete, per Frederic Monmany i Cesc Llopart

Més que una entrevista aquest text és el resum d’un matí de 
passejada amb en Paco Navarrete pel barri de la Ribera de 
Barcelona.

Vam anar a fer fotos però al final vam estar més temps xe-
rrant que disparant.

Vau poder conèixer en Paco en el seminari que ens va fer a 
la Tèrmica de Roca Umbert, dues de les característiques de 
les seves fotos actuals són el blanc i negre i l’ absència de 

persones, com a motiu principal, dins els seus treballs.

Va començar en el món de la fotografia social i ha anat deri-
vant cap a una fotografia més de creació i sentiment.

Mentre esmorzàvem i parlàvem de sortides ens va fer un 
comentari interessant sobre les càmeres, “en un viatge al 
Marroc em vaig adonar que les càmeres grans, tipus reflex, 
intimiden a la gent senzilla i molts cops es pot aconseguir 
el mateix resultat amb una màquina compacte”, ell gairebé 
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sempre porta una Olympus, sense mirall, amb una funda que 
és un mocador de coll que li va regalar la seva dona.

La té configurada de manera que a la pantalla, abans de dis-
parar, ja hi veu la imatge en blanc i negre, així es pot fer una 
idea de com pot quedar després de la conversió del raw a 
b/n.
Sortim d’esmorzar i anem a buscar escenaris per fotografiar. 
El primer que trobem és una porta de fusta, que ja havia vist 
abans, la bicicleta, les ombres, la llum del moment són idò-
nies, amb un diafragma de 5 i 1ev de compensació, revisant 
l’histograma mentre dispara, creu que la foto té prou força i 
els negres de la finestra el potencien com l’ombra de la bici-
cleta. Com diu “ lo chulo es pasar, parar y .. aquí hay algo”

Ens parem davant la “vella quaresma” pintada en una porta 
que juntament amb el nom del carrer dóna lloc a una bona 
composició, un avantatge de la Olympus és l’estabilització 
de 5 eixos, disparant a 1/5 de segon amb un ISO de 200 la 
foto surt “clavada” .

Intenta evitar els picats i contrapicats buscant més les línies 
de fuga i les paral· leles, com a la paret de Santa Maria del 
Mar, f2,8 a 1/13”.

Anem fent fotos sempre revisant l’histograma i comentant 
aspectes personals, “la fotografía fue el arma que me salvo 

de un bache profundísimo en el que caí hace unos años, los 
trabajos personales en el mundo de la fotografía han sido 
mi terapia … y esto quiero que lo escribas”.

És un barri de portes pintades, racons foscos, carrers estrets 
i sobretot vestíbuls de cases amb molt contingut fotogràfic.
La noia a la part baixa de la porta, amb les línies del gual 
i els llums, f2,8 1/3”, ell s’anomena “fotógrafo del negro y 
blanco no del blanco y negro”.

A mida que avança el matí cada cop parlem menys de temes 
tècnics i més de sensacions i sentiments que provoquen els 
llocs que anem passant, tenim sort que és d’hora i no hi ha 
turistes.

Una cantonada,..., un ciclista que passa i quasi sense voler 
una bona fotografia f2,8 1/6”.

Passem una bona estona dins la botiga de queviures Gis-
pert, si no hi heu estat mai aneu-hi, hi podreu fer fotografies 
i comprar tot tipus de fruits secs torrats per ells mateixos.

Trobem l’entrada d’una casa en obres, segons el treballador 
és on va néixer Agustina de Aragón, des de les bústies, l’es-
cala com diu en Paco “lineas por todos lados”. Ens hi pas-
sem una bona estona, el forat de la escala, les cordes, tot 
és un motiu fotogràfic, es repeteix l’esquema f2,8 i temps 
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llargs d’exposició, els 5 eixos ho permeten.

En Paco és un home amb una gran visió social, “si pudiera 
ahora mismo estaría en un barco en el Mediterráneo o en 
África, ..., estamos en un mundo tan cruel dónde sólo impor-
ta la muerte de algún tipo de personas ....”

Una persona implicada en diferents plataformes socials an-

ti-desnonaments i de pobresa energètica, les seves opi-
nions són força interessants i alguns dels seus treballs 
sobre aquets temes estan a la “recàmara”.

Apareixem al carrer Montcada, a l’alçada del museu Pi-
casso i d’allí anem a la botiga del Rei de la Màgia, in-
terpreta la fotografia com una cerca personal, ... , “una 
fotografia perfecta a mi me pone nervioso, al final el fallo 
es bueno”, de sobte una escala li crida l’atenció, xerrem 
amb la portera l’hi demanem permís i a f2,8 i 1/3” amb 
l’ajut del estabilitzador crea una foto amb caràcter.

No podem fer cap fotografia amb interès de la botiga hi 
ha un grup de nens de visita i no podem entrar dins, una 
xurreria i la dependenta prometent futures fotografies ..., 
ja és tard, les onze del matí, hem de tornar a casa.

Seguim xerrant fins el cotxe i ens parla d’en Josep Sudek, 
fotògraf txec que ens ha deixat pensaments com:

“La fotografía es rara, no debe desvelar mucho, tiene que dar 
pistas. No sé cómo es en otras artes, pero en la fotografía es 
así, que ella debe aludir y los que la miran deben imaginarse 
algo detrás de ella.”

Ha estat un matí profitós, quedem en repetir-ho més enda-
vant, tots hem après una mica un de l’altre.

EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete, per Frederic Monmany i Cesc Llopart



44EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



45EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



46EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



47EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



48EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



49EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



50EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



51EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



52EL FOTÒGRAF
Paco Navarrete



53
A SCAN, Festival Internacional de fotografia de Tarragona 
2016, hi descobreixo el talent de Mária Svarbová. És una fo-
tògrafa nascuda el 1988 a Eslovàquia. M’atrau la seva sèrie 
anomenada A la piscina a on trobem imatges d’una acurada 
senzillesa plàstica i d’un aparent realisme. Són imatges que 
s’apropen al món de la pintura ja sigui pel tipus d’enquadra-
ment, pel tractament que fa del color o perquè són escenaris 
naturals amb un vel d’artifici. Són imatges que contenen un 
particular magnetisme com si volguessin mostrar un món que 
guarda un enigma per ser descobert.
Mária Svarbová es submergeix en l’espai d’una piscina i ens el 
mostra a través d’un filtre personal. És un espai on es pot es-

coltar el silenci i on es respira quietud i calma,  no hi ha sorolls 
que ens destorbin. Les imatges congelen un instant on apa-
rentment no passa res, només contemplen un moment que 
esdevé infinit sense un abans i un després. És un espai asèp-
tic, lineal i simètric que conté pocs elements. Un espai ampli i 
obert, on la figura humana esdevé petita i fràgil com si fos una 
marioneta en un gran teatrí. Són imatges d’un entorn natural 
convertit, per la mirada de la fotògrafa, en espais imaginaris. 
La paleta de colors és de tons suaus i tenen un efecte similar 
a la pintura quan es dilueix en aigua. El fons de les fotografies 
són grans taques de blau i de verd molt tènues que es com-
binen amb superfícies ocres o d’un blanc trencat. Mária Svar-
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bová ressalta, aquí i allà, alguns punts de color intens com ara 
el vermell, el groc o el negre. Ens mostra un joc de colors i 
formes amb les transparències i els reflexos que s’originen a 
l’aigua de la piscina, a les parets enrajolades i a les grans vi-

drieres. Són fotografies d’un gran atractiu estilista.  
Els models posen en una postura estàtica i semblen despresos 
de qualsevol emoció. Són figures que s’inscriuen en l’escenari 
com qualsevol altre element i només la seva presència és el 
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La sèrie de A la piscina et captiva per la seva bellesa i elegància. 
Les seves imatges et transmeten pau i serenor, i et conviden a 
contemplar-les sense pressa i a deixar que la mirada vagaregi 
pels seus espais. Em recorden la sensació que experimentem 
quan ens capbussem a l’aigua i sentim com els nostres movi-
ments s’alenteixen i tot el soroll queda esmorteït. Semblant-
ment, les fotografies de Mária Svarbová ens transporten a un 
espai especial per fer-nos sentir emocions noves. L’autora ho fa 
a través d’una gran simplicitat formal i per un exercici de des-
coberta d’allò essencial on intenta desprendre’s de tot allò que 
és accessori. Us recomano que visiteu el seu web: 

http://www.mariasvarbova.com/
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distintiu diferencial i humà. Conformen formes, colors, volums 
i reflexos però no mostren la seva experiència individual i vital. 
Aquesta visió del ser humà com un ser abstracte atorga a les fo-
tografies de Mária Svarbová una càrrega de quelcom estrany i 
inquietant. El resultat dóna imatges poètiques que narren idees 
i sensacions mitjançant metàfores visuals.
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