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3EDITORIAL

Una de les meves afeccions és anar a peu a Montserrat, un dels cops que hi vaig anar amb un grup de companys, a Monis-
trol vam necessitar que algú ens vingués a buscar per tornar a casa, una noia del grup, la Fina, va dir: trucaré al meu pare 
que sempre està disposat!!! Així vaig conèixer en Josep Jerez, la Fina va trigar dos segons en descriure al seu pare.

Més tard vam coincidir a l’Associació, el seu tracte amigable, la seva disposició i “savoir faire” són indiscutibles. 

Una altra anècdota, des de fa molts anys vaig al mateix barber, la conversa sempre és agradable i de vegades llegeixo el 
diari, estava fullejant el 9Nou, i va aparèixer la notícia del traspàs d’en Josep, jo no vaig dir res, i el barber em va comentar: 
“aquest home si que era un gran banquer, treballava aquí al costat i era d’aquelles persones amb les que es podia parlar i 
si podia et solucionava els problemes sense fer soroll”.

Una màquina de fotografiar en sí no significa res, el que surt d’ella pot retratar l’entorn, la família, una visió artística d’algu-
na cosa o simplement un estat d’ànim,..., encara que potser el que millor representa és a la persona que la porta penjada 
al coll. A la contraportada hi podeu llegir un molt bon article de la Consol Areñas, parlant de les fotos d’en Josep.

En aquest número de la revista hi podeu veure les fotos que en Josep ens va facilitar quan la Montserrat Mas el va entre-
vistar ara fa tres anys, és la seva visió del món que ens envolta, podeu jutjar la seva qualitat fotogràfica, el seu estil, ..., però 
per sobre de tot el podreu conèixer una mica millor.

Amb aquestes línies vull agrair a en Josep tota la seva feina ben feta, tots els seus consells, la seva empenta i tot allò que 
queda al tinter,  gràcies Josep.

                  
Frederic Monmany



4ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

El Monestir de Pedra (Nuévalos - Saragossa) és un monestir espanyol aragonès que va 
ser fundat en 1194 per tretze monjos cistercencs vinguts del Monestir de Poblet, a l’antic 
castell de Pedra Vella i al costat del riu Pedra. Va ser dedicat a Santa Maria la Blanca i es 
va catalogar com Monument Nacional el 16 febrer 1983.

El Parc Natural del Monestir de Pedra va ser creat per Juan Federico Muntadas

Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa hi ha 28 itineraris pedestres que 
transcorren pels indrets més interessants del Parc Natural. La majoria estan senyalitzats, 
excepte alguns dels més llargs que, si s’hi està acostumat, es poden seguir fàcilment amb 
l’ajuda del plànol-guia del Parc Natural. El Parc Natural disposa d’una extensa oferta de 
publicacions.

Els itineraris del Parc Natural connecten sovint amb els de la xarxa de senders Itinerànnia. 
Per tant, des dels itineraris del Parc Natural es pot accedir a peu a qualsevol altre punt de 
la Garrotxa, el Ripollès o l’Alt Empordà a través d’Itinerànnia.

per  Antoni Sesen

Monestir de Pedra

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa



5A LA XARXA  
Fotògrafs de documentalisme social, per Antoni Sesen

Mark Leong
http://www.markleongphotography.com/mongolia/  

Mark Leong és un fotògraf que ha transcendit pels seus diferents treballs a Àsia publicats a National 
Geographic. 

Ruddy Roye
http://www.socialdocumentary.net/exhibit/Ruddy_Roye/1977

Radcliffe Roye és un fotògraf autodidacta amb més de 10 anys d’experiència que resideix a Brooklin. 
S’especialitza en retrat, fotoreportatge i fotografia editorial.
Espectaculars les imatges de l’huracà Sandy

Susan Kessler
https://oscarenfotos.com/2013/03/24/cinc-fotografos-de-documentalismo-social-hoy/susan_kessler_1/

L’assaig de Susan Kessler és una interessant combinació d’una estètica bucòlica amb una visió dinàmica. 
L’ús del virat sèpia ja brinda ecos d’aquesta necessitat de la fotògrafa per evocar la nostàlgia a una vida 
més senzilla i afable.



6LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Tomàs, el 21 de Març

  

 

Cesc ha dit...

Fantàstica Tomàs, un model i un B/N impressionant.
Feia dies que et volia preguntar com havia anat.

Ja m’explicaràs. Quina enveja.
N’espero més!!!

  

Frederic ha dit...

Quina cara tant impressionant !!! Bona captura.



7QUÈ HA PASSAT ? 

10 de Febrer

Il·lumina’t, Joel Mesas com a especialista en la matèria, ens va donar consells de com fer TIME-LAPSE i TRAVELLINGS, fent una demostració 
de com funciona un SLIDER (lliscador).

Març

Es va celebrar l’Assemblea General de l’Associació corresponent a l’any 2017. Es van desenvolupar 
tots els punts de l’ordre del dia. Es va ensenyar l’últim material adquirit consistent en un equip Slider 
(lliscador) per realitzar time-lapse i traveling de video, restant a la disposició dels socis gratuïtament.

Il·lumina’t, en Joan i la Núria Bigas ens van fer una explicació, sobre la teoria i la pràctica  de la tècnica 
de la CIANOTÍPIA.

Sortida matinal al casc antic de Barcelona per fer fotografies en blanc i negre amb càmeres analògiques.

Comença al Centre Cívic Nord el curs de fotografia INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL II, impartit 
per Sílvia Jordan.

Es va inaugurar a la Biblioteca Can Pedrals l’exposició UN RACÓ PER PENSAR de la companya i sòcia 
Consol Areñas.

5.

10.

26.

27.

31.

per Jaume Caballé
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Abril

Comença al Centre Cívic Jaume Oller el TALLER DE NARRATIVA 
VISUAL impartit per Anna Rodríguez.

Il·lumina’t, aquesta vegada dedicat a resoldre els dubtes de com 
participar a la fotolliga i publicar fotografies  al blog de l’Associació, el 
Joan Bigas va explicar com reconèixer si una màquina serveix per fer 
fotografies amb infrarojos.

19.

21.

per Jaume Caballé
QUÈ HA PASSAT ? 



9FOTOLLIGA

Març. 
Verd

Josep Hospital

Febrer. Paisatge nocturn. Joan Bigas

Guanyadors
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Abril. 
Aigua

Joan Bigas

Març. Verd. Maure Luis

Guanyadors
FOTOLLIGA
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LUZ E FORÇA

 
GALERIA RocioSantaCruzART

Gran Via de les Corts Catalanes, 627
Del 30.03.17 al 22.05.17

Barcelona

Marcel Giró. LUZ E FORÇA, per Núria Bigas
L’EXPOSICIÓ



12Marcel Giró. LUZ E FORÇA, per Núria Bigas

Descoberta fortuïta d’un fotògraf, per mi, totalment 
desconegut. Potser l’eufòria de tal troballa està potenciada pel 
fet de pertànyer a una època i estil que a mi m’apassiona, la 
moderna, i dins d’aquesta, l’avantguarda.

Pels que no tingueu la sort d’haver pogut anar a l’exposició, ja 
que queden pocs dies perquè s’acabi, faré un breu resum de 
l’obra i l’autor.

Marcel Giró (Barcelona, 1913-2011) va formar part de 
l’Escola Paulista i del Foto Cine Clube Bandeirante, agrupació 
fotogràfica que es comença a qüestionar el pictorialisme i a 
manifestar l’estètica moderna en la fotografia brasilera. País a 
on es va exiliar després de la Guerra Civil.

Un recull de moments àlgids de la nostra ciutat, amb 
protagonistes d’un altre temps, que bé val la pena admirar. 

Marcel Giró va contribuir a reivindicar la fotografia com a 
expressió artística autònoma, explorant i investigant nous 
enquadraments, geometries i jocs de llum i ombra, ingredients 
que conformen la seva  mirada cap a l’abstracció. 

L’EXPOSICIÓ
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I el que més m’ha atret de les seves fotografies 
és precisament això, com amb la seva mirada 
aconsegueix que objectes quotidians esdevinguin 
obres “abstractes”. Les seves fotografies juguen a 
confondre la percepció de qui les observa en aquest 
joc constant entre la figuració i abstracció.

Es serveix d’un llenguatge formal amb una sintaxi 
pròpia, altera les perspectives, contrasta les llums 
i les ombres fins al límit, i acosta tant les línies i les 
textures que acaba convertint les seves fotografies en 
“pintures”, convertint-les, així, en objecte artístic. 

Potser és per aquesta raó, que les seves fotografies 
s’exposen en aquesta galeria d’art, relativament jove.

L’EXPOSICIÓ
Marcel Giró. LUZ E FORÇA, per Núria Bigas
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Josep Jerez Perellón, té 80 anys, 
és el soci número u i és el Presi-
dent de la Associació des que es 
va fundar l’any 2002.

D’on i com va sorgir la idea de fer una Associació Fotogràfica? 
Un reduït nombre de persones (Consol Areñas, Montse Traveria, Pepi Men-
doza, Fina Diaz, Agustí Gonzalez i jo) anàvem participant en diversos cursets 
de fotografia. Uns dos per any al llarg d’uns dos anys. La major part dels cur-
sets eren impartits per la Rosa Iglésias, fotògrafa de La Garriga, un altre dels 
professors va ser Carles Obando. La Rosa va comentar-nos que ja ens havia 
ensenyat tot el que necessitàvem, però nosaltres volíem seguir trobant-nos, 
practicar la fotografia tots junts i continuar l’amistat que havia sorgit entre no-
saltres. 

Com es va materialitzar aquesta idea?
Personalment vaig fer els tràmits per donar d’alta l’associació. Per poder fer 
servir el nom de Jaume Oller, el Departament de Justícia de la Generalitat ens 
va demanar un permís de la família Oller, el qual vàrem aconseguir. 
Després s’han anat donant d’alta més socis, i, moltes vegades un en portava 
un altre; com per exemple el cas de la Marta Buil que va portar en Juanjo Vera. 
El qual ha participat molt activament, com a secretari, impulsant la nostra As-
sociació. 

Com veus el futur de l’Associació?
Creixent i molt esplèndid. A més l’Ajuntament té cura de nosaltres ja que té en 
compte que som una  bona entitat cultural i que contínuament organitza ac-
tivitats i cursets a l’entorn de la fotografia. I el més important, i que no voldria 
que es perdés, és que som com una família.
 

Personalment, l’afecció a la fotografia des de quan?
Des que els meus fills eren petits i volia retratar-los. Primer tenia una màquina 
molt senzilla i la Paquita, la meva esposa, va anar col·leccionant uns punts 
en les compres fins aconseguir tenir una càmera Verlisa-color, una bona eina. 
Fins i tot quan un dels meus fills es va casar se la va emportar de viatge de 
nuvis.

Què prefereixes, digital o (analògica) la tradicional ?
De jove vaig fer un curs per correu del CCC sobre fotografia i revelat en blanc i 
negre i a casa vaig muntar un petit laboratori. Però, la digital és una “gozada”! 
És increïble, pots veure la foto a l’instant i després amb l’ordinador la pots 
arreglar. 

En quina modalitat de fotografia et sents més còmoda?
En la fotografia de carrer i fent fotos a objectes buscant alguna idea o metà-
fora, que faci pensar o interactuar els espectadors, que provoquin algun tipus 
de reflexió.

Quin és el teu tema preferit? 
Cada dia tinc el goig de poder recollir un record, és com una història docu-
mentada dia a dia. 

La fotografia com a art o com a document?
Per a mi la fotografia és un document però també busco que sigui art. La 
fotografia sempre té una part artística. Personalment en faig dels dos tipus 
unes més documentals altres més artístiques, com postes o sortides de sol, 
paisatges,...

En quines activitats t’agrada més participar?
Participo molt de gust en qualsevol. En rallis per poder compartir i estar amb 
gent i per la relació que es crea. En exposicions pel fet de poder mostrar 
les fotografies que és, per a mi, com un premi. Però, potser, el que més em 
complau de la fotografia és quan algú em demana una foto i mostra la seva 
satisfacció quan la hi dono. 

Josep Jerez, per Montserrat Mas
L’ENTREVISTA
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I ara, gaudiu de les seves fotografies

Classifiques i ordenes el teu arxiu fotogràfic?
Sí, per mesos i dins dels mesos per temes i a vegades per funcions específiques dins dels 
temes.

Practiques altres hobbies o afeccions?
Ara sols caminar. Però sempre he estat molt esportista he practicat tennis i bicicleta, això sí 
sempre sense competir, sols pel fet de fer exercici físic.

Moltes gràcies, Josep, per fer-nos partícips de les teves inquietuds i experiències. I 
per molts anys pels teus recents 80! 

Josep Jerez, per Montserrat Mas
L’ENTREVISTA
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Com és el teu aprenentatge?

El meu aprenentatge esdevé entre els 16 i els 20 anys, quan, per 
circumstàncies de la vida, vaig començar a treballar durant 3 anys i mig en 
una mitjana agència de publicitat de Barcelona. Allà compaginava les tasques 
d´anar a recollir/portar feines a grans agències i a clients directes amb la de 
fer còpies en una repromaster*. També feia d’assistent de fotògraf en el plató 
on és realitzaven petites i mitjanes produccions publicitàries.

Després del servei militar vaig començar el meu aprenentatge de veritat, 
formant-me com a fotògraf autodidacte i aprenent constantment fins el dia 
d´avui.
(*Una repromaster era una ampliadora de grans dimensions on es podien 
fer reproduccions dels originals dels anuncis fets completament a mà, vull 
recordar que llavors no existien els ordinadors per fer disseny ni maquetació, 
i per poder ampliar o reduir tipus de lletra, gràfics, tramar fotografies per 

Xavi Mañosa, fotògraf de producte, per Frederic Monmany

premsa, fer negatius, planxes d´impressió, etc)

Per què et vas anar decantant a la fotografia de producte ?

Em vaig decantar per la fotografia de producte perquè és el que vaig conèixer 
en els meus inicis i de mica en mica em va anar caçant la fotografia comercial, 
amb i sense figuració. Va ser en aquella agència quan vaig començar a 
aprendre llenguatge publicitari i com arribar al consumidor.

Quin tipus de fotografia t’agrada més,  en el caire no professional ?

En el caire no professional el que més m´agrada és la fotografia de projecte 
personal, en la que busco un discurs on poder explicar alguna cosa a través 
d´un fil conductor. M´agrada jugar amb les diferents interpretacions visuals que 
poden fer els espectadors i és molt interessant i enriquidor escoltar el què a 
cadascú internament fa viure una imatge.

EL FOTÒGRAF

Quins van ser els teus inicis en el món de la fotografia?

Els meus inicis en el món de la fotografia comencen amb la curiositat per l´afició que tenia el meu pare amb la seva 
càmera Yashica amb la que fotografiava tot el que trobava interessant, escatimant pel·lícula com era habitual en aquell 
moment analògic que pertocava. Amb el regal de la meva primera comunió, una càmera Nera, va ser la que em va fer 
descobrir de veritat la màgia de fer clic en una escena observada per aquell visor i com la podia tenir al cap d´un temps 
a les meves mans en una còpia en paper. Des d´aquell moment vaig començar a dir que volia ser fotògraf. Companys 
meus de primària encara em recorden que ja ho deia de ben petit.
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© Xavi Mañosa

En el teu món professional, hi ha una competitivitat salvatge ?

En el món de la fotografia professional hi ha competitivitat com en totes les 
activitats professionals. El problema principal és que no és una professió 
reglada ni reconeguda, estem en el sector serveis i, com a tal, el més salvatge 
que hi ha és un ball de preus en els honoraris. Això fa que “l’oferta” que pugui 
rebre un client determinat sigui molt variada i sovint, com que el que venem 
és fum, compra el descompte que li ofereixen. Un client no pot fer mai una 
comparativa d´imatge, qualitat, concepte, intencionalitat, experiència, tècnica, 
etc. Únicament ho fa del pressupost i generalment no obté l’excel·lència que 
probablement el seu producte es mereix, conformant-se amb un “bon preu” 
d’una imatge descriptiva feta per un “professional”.

La fotografia d’stock, us perjudica? Tu hi publiques a web’s d’aquest 
estil?

La fotografia d´stock no ens perjudica, tot el contrari. Si bé a determinats 
clients una imatge els hi soluciona una aplicació, a molts d´altres els molesta 
notablement no tenir una imatge personalitzada. Les fotografies d´stock 
ofereixen la possibilitat de poder fer una selecció d´imatges per presentar 
prèvies a un client, i després fer la producció a mida.
Molts cops els arxius m’ofereixen la possibilitat de jugar amb imatges de 
fons per fusionar-les amb fotografies de producte fetes a l´estudi, creant així 
composicions sense necessitat de fer localitzacions.
Jo no faig publicacions en aquest tipus d´arxius. Les fotografies que realitzo 
per a marques comercials no hi tenen cabuda i les fotografies de projectes 
personals són això, personals, per poder-les utilitzar en projectes comercials 
propis o bé exhibir-les en mostres o exposicions.

Xavi Mañosa, fotògraf de producte
EL FOTÒGRAF
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Has guanyat molts concursos amb fotografies molt elaborades, com 
planteges la realització d’una fotografia d’aquest tipus ?

He tingut la sort de guanyar 14 premis LUX de Fotografia Professional i ha 
estat presentant projectes personals i fotografies d´encàrrec en diferents 
categories: Bodegó, Industrial, Projecte Personal, Interiorisme. 
El plantejament és transmetre un missatge amb una imatge. Fotografia vol dir: 
Foto (Llum) Grafia (Escriptura) i del que es tracta és de “redactar” un discurs, 
comercial o no, de manera que la persona que ho vegi pugui entendre el que 
vull explicar.
La metodologia i mecànica que utilitzo és la següent:
- Preproducció, pensant exactament quin és el missatge que es vol 

transmetre i com poder realitzar-lo. En la preproducció és quan cal deixar 
anar la imaginació i visualitzar com serà la fotografia final . Aquí és quan 
comences a explicar-li al client el que et passa pel cap, et pren per boig i et 
mira d´una manera poc confiada perquè tot el que li expliques no té res a 
veure amb la imatge que es forma en el seu pensament. Resultat, si el tema 
tira endavant... segur que el sorprendràs, vaja.
Aquí és quan sovint et demanen alguna fotografia d´exemple, que pots 
buscar d´stock i/o realitzar com a previ.

- Realització o producció, portant a terme tècnicament el conjunt d´imatges 
per després poder construir la imatge final. Dic construir perquè sempre faig 
fotocomposicions.
Postproducció, és aquell moment “laboratori”, on et passes un grapat 
d´hores que el client no veu, i fas la construcció del fotomuntatge, 
ajustaments i retocs per poder fer el lliurament de la fotografia final. (Aquí és 
on veig que encara tinc imprès el sistema analògic que vaig aprendre amb la 
repromaster i que aplico amb les eines digitals actuals).

© Xavi Mañosa

Xavi Mañosa, fotògraf de producte
EL FOTÒGRAF
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La digitalització ha ajudat a la qualitat de la fotografia en general ? S’han 
descobert nous mons dins la fotografia, abans inexistents ?

La digitalització ha aportat uns nivells altíssims en la qualitat de la fotografia, 
tant en els sistemes de captura (sensors, càmeres, objectius) com en els de 
reproducció (impressores, grans plotters, capçals, tintes, pigments, suports).
Les resolucions de captura són quasi sense soroll o “gra” i ofereixen uns detalls 
inimaginables fins no fa gaire temps. En el cas de les reproduccions tant podem 
veure còpies petites com grans ampliacions sobre una amplia diversitat de suports 
i materials, fent que el principal nou món hagi estat que les imatges puguin arribar 
a tothom.

El fet que tothom porti una càmera al mòbil facilita la fotografia en tots els 
llocs i circumstàncies, tu en fas moltes de fotos amb el mòbil ?

El mòbil ens ofereix la possibilitat de tenir un petit dispositiu fotogràfic que ens 
permet portar-lo a tot arreu i fer fotos ràpidament. Jo l´utilitzo sovint i el trobo molt 
pràctic, tant per prendre “notes” i fer prèvies com per fer fotos personals que 
després guardo o “comparteixo/regalo” a les xarxes socials.
Estic esperant, això si, el dia que es pugui fer una trucada telefònica amb una 
càmera de fotografiar.

Com veus el futur de la fotografia professional ?

El futur de la fotografia professional és bo si sabem defensar l´ofici, les empreses 
es comuniquen cada cop més a través de les xarxes i fan campanyes on-line, 
només cal buscar i trobar aquell tipus de client que vol diferenciar-se de la seva 
competència oferint-li imatges i solucions singulars.

© Xavi Mañosa

Xavi Mañosa, fotògraf de producte
EL FOTÒGRAF
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Les seves fotos transmeten professionalitat, técnica depurada i molta experiència

Ara podeu gaudir-les, ens n’ha enviat moltes com que no sabíem quines triar hem posat una de cada tema.

Quins són els teus fotògrafs de referència ?

En tinc molts, tant professionals com emergents o aficionats i en el que més 
em fixo és en aquelles imatges que em cacen, que fan que m´aturi a observar-
les i em facin pensar. Sovint qui més em sorprèn són els fotògrafs emergents.

Dones classes a l´Institut d´Estudis Fotogràfics i a l´escola 
internacional Grisart, què representa per a tu aquest fet?

La veritat és que és molt enriquidor poder tenir l´oportunitat de compartir 
les meves experiències professionals amb fotògrafs emergents que volen 
dedicar-se a  aquest ofici i diferenciar-se creant imatges noves i fresques. Els 
hi intento transmetre la meva mirada analògica, la digital, el coneixement, les 
habilitats i algunes eines i formules comercials. Els hi parlo d´il·luminació, de 
retrat comercial, de com pressupostar/valorar els nostres projectes i de drets 
d´autor. Dins de la competència a la que abans feies referència m´estimo més 
tenir un competidor format amb criteri, i tots els fotògrafs emergents tenen 
aquesta veritable oportunitat..
Quin consell donaries a un jove que volgués començar en el món de 

la fotografia personal ? I a un fotògraf aficionat, com tots els socis de 
l’AFJO ?

El consell que li donaria tant a una persona que comença com a un aficionat  
de l’AFJO és que experimenti molt, que mostri les imatges que realitza, que 
escolti amb atenció les diferents opinions i que vagi creant el seu propi discurs 
fotogràfic amb els diferents conceptes que va recollint.

Gràcies.

http://www.italler.com

Xavi Mañosa, fotògraf de producte
EL FOTÒGRAF
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Fotomuntatge amb una fotografia d'stock   © Xavi Mañosa
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Mi afición a la fotografía viene dada por el pequeño placer de con-
templar las “pequeñas” cosas que nos rodean, y digo pequeñas en-
tre comillas, porque el que sean pequeñas es algo muy relativo, pues 
sólo son pequeñas ante nuestros ojos, y ahí es donde surge la uti-
lidad de la macrofotografía, que es capaz de mostrarnos la belleza 
del sujeto en cuestión, ya sea un animal, una planta o un objeto cual-
quiera. 

Es entonces cuando aquello que nuestra vista no es capaz de apre-
ciar, surge de esa instantánea llena de color y detalles inimaginables. 
El contemplar la hermosura de ese micro mundo que la naturaleza 
nos regala, es lo que me lleva a capturar esas imágenes, esos pe-
queños seres llenos de colorido, de formas y detalles increíbles.

La fotografía ayuda a las personas a ver las cosas desde otra pers-
pectiva, pues soy de los que piensa que lo importante no es la cáma-
ra, sino el ojo del fotógrafo, a través del cual intentamos ver aquello 
que para los demás es invisible.

El mundo tiene un efecto muy estimulante en mi y pienso que en cier-
ta forma, me siento afortunado de que al llevar mi cámara y apretar 
el disparador, pueda ver lo que se mueve a mi alrededor y el miste-
rio que todo ello posee. 1/250 segundos son suficientes para hacer 
aparecer en la pantalla de mi cámara algo que me causa incontables 
sentimientos. Sin una cámara, este sentimiento no existiría.

La fotografia macro, per Juan Garcia
EL REPORTATGE
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58LES FOTOGRAFIES DE JOSEP JEREZ, per Consol Areñas i Rusiñol

A principis del dos mil un grup de persones ens vam trobar en els cursos 
d’iniciació a la fotografia que organitzava el Centre Cívic Jaume Oller. Alesho-
res impartia aquests cursos la fotògrafa Rosa Iglesias i sovint ens proposava 
fer sortides a places i carrers de la ciutat per després compartir i comentar 
les fotografies preses. De seguida ens vam adonar que, malgrat que anàvem 
eixamplant els nostres recursos tècnics, cadascú mantenia una particular 
manera de mirar que es reflectia en les seves imatges.

Les fotografies de Josep Jerez em cridaven l’atenció. Li agradava dir que 
s’havia aficionat a la fotografia fent reportatges de la seva família. I verament 
les seves fotografies tenien la clara voluntat de ser cròniques de persones i 
esdeveniments del seu entorn: la família, els amics, el barri, la ciutat. La seva 
mirada era la d’un testimoni que dóna fe de la presència de les persones i 
dels fets que han ocorregut en un lloc i temps determinat. Les seves fotogra-
fies eren d’una gran naturalitat i explicaven exactament allò que veia i allò que 
volia explicar.

L’estil fotogràfic de Josep Jerez tenia com a precursors altres aficionats a la 
fotografia que ja en dècades anteriors, i de forma autodidàctica i voluntariosa, 
van deixar cròniques gràfiques de la vida de la seva comunitat. Aquest era el 
cas de Jaume Oller (1919-1999), del qual l’Associació Fotogràfica va pren-
dre el seu nom, i persona a qui Josep Jerez va tractar i amb qui va compartir 
aficions. També compartien la mateixa manera d’entendre la fotografia: un 
mitjà per posar en valor a la gent i allò que realitzaven, donar-los importància, 
conservar les imatges i preservar així la memòria col·lectiva d’un grup social i 
d’un temps. 

CONTRAPORTADA
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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 Luis   |   Correcció: Magda Noguera

Val la pena recordar que una de les primeres activitats que vam rea-
litzar com Associació va ser una exposició de fotografies de Jaume 
Oller en homenatge seu i que es va inaugurar al Centre Cívic del ma-
teix nom el 14 de novembre de 2003. Va ser un treball d’equip: Josep 
Jerez i Agustí González van seleccionar els negatius de l’Arxiu Munici-
pal, Juanjo Vera va fer el revelat i positivat en blanc i negre, i altres vam 
muntar l’exposició.  Vam estar molt orgullosos d’aquell acte perquè a 
més del seu valor artístic i documental significava el reconeixement a 
una persona implicada en la seva societat i que havia treballat, sovint 
de forma callada i anònima, per fer-la més humana. El reconeixement 
als altres era un valor profund de Josep Jerez i va saber transmetre 
aquest esperit a tota l’Associació Fotogràfica. 

Josep Jerez va ser durant molts anys president de l’Associació Fo-
togràfica i un membre actiu en totes les activitats que s’hi realitza-
ven. Fins que va poder es va apuntar a totes les sortides, exposicions 
col·lectives i cursos de formació que es proposaven. Aportava la seva 
particular visió, es fixava en les produccions dels companys i valorava 
els seus mèrits. Així mateix, mai va deixar de mantenir una actitud de 
curiositat i de voler aprendre’n més. També va saber cuidar el caire so-
cial de l’entitat i per a ell totes les trobades eren un bon motiu per rela-
cionar-se, conèixer-se i crear un bon clima entre tots. 

Una altra de les singularitats de les fotografies de Josep Jerez eren els 
seus retrats. La seva mirada anava directa als ulls i a una distància i un 
punt de vista el més naturals possible. Sempre et podies reconèixer en 
els seus retrats perquè mai va buscar un angle o un enquadrament es-
trambòtics. Et fotografiava tal qual et presentaves, segurament perquè 
allò que ell veia ja li agradava i per tant ja era prou digne de ser fotogra-
fiat. Tampoc li calia maquillar les imatges preses, feia pocs retocs en la 
fase d’edició fotogràfica i defugia tot tipus d’artificis tècnics. 

Josep Jerez ens ha deixat el testimoni de les seves fotografies i el bon 
record d’un bon company de viatge que ens va transmetre uns valors 
humans que de ben segur ens ajudaran en el nostre camí com a entitat 
i com a persones. Li restarem sempre agraïts. 

Consol Areñas i Rusiñol

CONTRAPORTADA
LES FOTOGRAFIES DE JOSEP JEREZ, per Consol Areñas i Rusiñol

mailto:correu%40afjaumeoller.cat?subject=
http://www.afjaumeoller.cat

