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3
Continuació. Després del primer ve el segon, que també esperem que us agradi. L’esforç de tot l’equip ha permès repe-
tir la majoria d’apartats i sobretot afegir-ne de nous. La continuació del primer número ha estat fàcil tots el col·laboradors 
conserven la il·lusió i van sorgint noves idees que s’han pogut dur a terme: a la xarxa, pàgines del web que us poden 
interessar; la contraportada, comentari d’una fotografia; l’apartat de la fotolliga, el reportatge dedicat a la primavera a 
Menorca, l’exposició sobre una mostra fotogràfica d’actualitat. Hem intentat no caure en les mateixes errades del primer 
número. 

Continuïtat. És l’apartat més difícil de qualsevol projecte. El cansament, la manca de temps i tot allò que ens envolta 
fan que a poc a poc la necessitat de sang nova sigui imprescindible perquè el projecte pugui seguir endavant. La revista 
no volem que sigui de quatre que van tenir una idea i van dedicar-hi unes hores, volem que sigui un projecte col·lectiu on 
totes les persones i totes les idees siguin benvingudes, per això esperem les vostres idees i col·laboracions. Els socis que 
han expressat la seva opinió s’ha estudiat i si s’ha vist viable s’ha dut a terme el que proposaven. Quan més persones hi 
estiguem implicades més viva serà la revista i més continguts podrà tenir.

Continuisme. “Control C + Control V”, és l’agonia d’un projecte, si la revista ha de continuar per inèrcia, sense idees 
noves i sense una àmplia participació val més no continuar-la; però no crec que sigui el nostre cas ,… perquè som una 
entitat on bullen les noves idees i projectes i si aquest mereix la pena segur que el “tirarem endavant”.

Frederic Monmany, Sots-president de la A.F.J.O.

Continuació, continuïtat, continuisme...

EDITORIAL
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Octubre 

- Començament de la Fotolliga. Gran èxit de participació i alt nivell de qualitat. No és fàcil fer 
la votació perquè totes les fotografies presentades són molt bones. 

- Curs de fotografia: L’AF Jaume Oller en col·laboració amb els Centres Cívics ha organitzat el 
curs “Iniciación a la Fotografía” que s’ha fet en aquest trimestre.  Un nombre important dels 
alumnes no eren socis de l’AFJO. Vol dir que les activitats  de l’associació tenen ressò a la 
ciutat.

QUÈ HA PASSAT?
per Jesús Gómez

Novembre

- El Museu de Granollers ens va convidar a participar en el projecte Feedback. Uns quants 
socis hi van participar.

- Amb el tema “Els colors de la tardor”, en Frederic va organitzar una sortida al Montseny. 
Abans de la sortida, aprofitant l’il·lumina’t, ens va mostrar les diferents possibilitats del tema, 
que són moltes. Al següent il·lumina’t es va tractar de la postproducció, del retoc i millora de 
les fotos fetes.

- Inauguració de l’expo “Va de Música” a la biblioteca Can Pedrals. Vam tenir actuacions en 
directe. Van actuar les violoncel·istes Cristina i Anna, el graller Etor i la ballarina Nuria. Quin 
nivell! Només cal felicitar els organitzadors per la bona posada en escena.

http://www.afjaumeoller.cat/fotolliga/fotolliga.php%20


5QUÈ HA PASSAT?
Desembre

- Sopar de Nadal. Com cada any es va fer el sopar dels socis. Aquest any el lloc escollit va ser 
l’hotel Ciutat de Granollers. Havent sopat es va realitzar l’amic invissible. Qui no hagi participat 
alguna vegada, no sap quan n’és de divertit. Val la pena no perdre’s-ho l’any vinent.

- SORTIDES EXPRESS AFJO. Nova eina a dispossició dels socis. Amb la finalitat d’estar con-
nectats aprofitant tot el que les noves tecnologies ens poden oferir i fent front a una demanda 
de molts de vosaltres, es crea el grup de what’s up “SORTIDES EXPRESS AFJO”. Faràs una 
sortida fotogràfica i penses que algú pot estar interessat? Comunica-ho als socis! 

Si estàs interessat a formar part del grup, si us plau, llegeix les normes detingudament i omple 
aquest FORMULARI.

Fotocrítica

Des de maig i cada mes un soci de l’AFJO presenta una fotografia per a què els companys en 
facin la seva crítica, dient els punt positius o que es podrien millorar. Convindria que més socis 
s’impliquessin en voler presentar les seves fotos i en participar en la crítica. Crec que aquesta 
activitat ens pot ajudar molt a veure altres aspectes que no havíem percebut. La foto d’aquest 
mes és de la Martina i podeu fer la crítica clicant a FOTOCRÍTICA. Per participar heu de tenir un 
compte gratuït de Flickr.

Si teniu dubtes de com participar a alguna de les activitats de l’Associació no dubteu a pregun-
tar-ho per correu o en el proper il·lumina’t.

https://docs.google.com/forms/d/178_sc7pDw1H8zeZdX8eCbx5js2qp83w20BGrH9C8eLA/viewform
http://www.flickr.com/groups/afjaumeoller/discuss/72157639528978715/
afjaumeoller%40gmail.com%20
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 FEBRER

1  Comença la fotolliga. Tema del mes: oficis.

9 Introducció a la Il·luminació amb flaixos I a càrrec de Rafa Fernández.

14  Il·lumina’t.

22 Sortida a Vic, Fotografia Analògica.

25  Últim dia per participar a la fotolliga.

26 Primer dia per votar a la fotolliga.

28  Últim dia per votar a la fotolliga.

QUÈ PASSARÀ?
per Jaume Caballé

 MARÇ

        Fotografia Nocturna a càrrec de Joan i Nuria Bigas.

1  Comença la fotolliga del mes. Tema: Pecats Capitals.

14  Il·lumina’t.

24 Comença el curs “Taller de fotografia avançada multidisplinari”

25  Últim dia per la fotolliga.

26 Comença la votació de la fotolliga.

31  Últim dia per votar a la fotolliga.

Veureu que al començament de cada mes hi ha unes activitats que no tenen dates, és degut a que amb tanta antelació no es pot assegurar 
el dia de realització. Cada activitat serà anunciada a l’agenda de l’Associació amb el suficient temps per tal que ens ho puguem programar.
El que no varia és la Fotolliga i l’Il·lumina’t.



7QUÈ PASSARÀ?

 ABRIL

1 Comença la fotolliga del mes. Tema: Balcons.

6 Introducció a la Il·luminació amb flaixos II a càrrec de Rafa Fernández

11  Il·lumina’t.

25  Últim dia de la fotolliga.

26  Comença votació de la fotolliga.

30  Últim dia per la votació de la fotolliga.

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

Recordeu el Curs d’Iniciació a la Fotografia II es realitza tots els dilluns de 19 a 21h fins el 17 de març.
Del 24 de març fins el 9 de juny tindrà lloc el Curs de Fotografia Avançada Multidisplinari, dilluns de 19 a 21 h.

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


8ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

El jardí va ser fundat per Carl Faust l’any 1921, té una extensió de 4 hectàrees i compta amb 
unes 3000 espècies de plantes de climes subtropical, temperat i mediterrani.
El lloc és ideal per als aficionats a les flors i plantes, la ruta completa passejant tranquil·lament 
té una durada d’entre dues i tres hores. 
A destacar les vistes dels penya-segats que hi ha a la part baixa del jardí, on podrem veure el 
Mediterrani en tot el seu esplendor i també les diferents espècies d’aus marines.

Horaris:
Abril-Maig-Octubre de dilluns a diumenge de les 9h fins les 18h.
Juny a Setembre de dilluns a diumenge de les 9h fins les 20h.
Novembre a Març de dilluns a diumenge de les 10h fins les 17h.
Preus: adults 6€, menors de 4 anys acompanyats per un adult entrada gratuïta.
Web: http://www.marimurtra.cat/

L’embassament de Sau, al terme municipal de Vilanova de Sau, al peu del massís de les Gui-
lleries, és un lloc molt atractiu per passar un dia fent fotos. L’embassament ens ofereix moltes 
alternatives diferents i el paisatge que l’envolta té un encant molt especial. Podem completar la 
ruta visitant el monestir de Sant Pere de Casserres on trobarem unes vistes espectaculars del 
pantà, molt a prop trobarem el Parador de Vic i també les boniques poblacions de Tavèrnoles 
i Tavertet.

per  Antoni Sesen

Jardí botànic Marimurtra (Blanes)

Pantà de Sau



9Danny Lyon “Conversations with the Dead”  per Ester Garcia i Xavier Torruella

Biografia del fotògraf

Nascut a Brooklyn el 1942, Danny Lyon està considerat un dels fotògrafs documentalistes més influents del segle XX. 
Cineasta, a més de fotògraf, va ser pioner del Nou Documentalisme en rebel·lar-se contra l’estil propi de la premsa 
il·lustrada i replantejar-se la funció de la fotografia documental. L’obra de Lyon es caracteritza per l’empatia que sent 
envers el tema tractat (s’implica d’una manera especial amb les comunitats i subjectes que fotografia) i perquè els 
seus treballs estan plantejats a mig termini: alguns dels seus projectes més emblemàtics són el resultat de més d’un 
any de treball.

Lyon converteix el llibre fotogràfic en l’eina natural per presentar els seus treballs; és un mitjà que li proporciona gran 
difusió (The Bikeriders va aconseguir la xifra de 10.000 exemplars venuts) i a més hi trobem la integració de textos: la 
relació entre text i imatge va prenent cada vegada més importància en els seus llibres.

Danny Lyon és també membre fundador del grup de fotografia i cinema Bleak Beauty. El seu llibre més recent és 
Memories of Myself (2009) que reuneix els seus assajos fotogràfics des de fa més de quatre dècades. Habitualment 
exposa a la galeria Edwynn Houk de Nova York i viu a Nou Mèxic

L’EXPOSICIÓ

La fundació foto Colectania (Barcelona) ha exhibit aquestes últimes setma-
nes la col·lecció “Converstaions with the Dead” del prestigiós fotògraf do-
cumentalista nord-americà Danny Lyon, considerat un dels més influents i 
originals del segle XX.

Es tracta d’una sèrie de 76 fotografies que il·lustren el període de 14 mesos 
(entre 1967 i 1968) en què Lyon es va moure lliurement  per l’interior de 6 
centres penitenciaris diferents de l’estat de Texas.

El Departament Correccional de Texas va donar permís a Danny Lyon per 
fotografiar sense restriccions la vida dels presos a Texas i el resultat no po-
dria ser més cru i real. 

Des de retrats en el moment d’ingrés a la presó (sempre amb l’omnipresent 
mirada dels guardes), continguts de les carteres dels presos, fotografies 
de nus a les dutxes per remarcar els tatuatges gairebé imprescindibles; tot 
plegat un recull d’instants que no deixen indiferent l’espectador.

Amb un impecable blanc i negre Lyon, atrapa perfectament l’essència de 
la reclusió, l’avorriment, l’esgotament i l’apatia d’uns personatges que es 
troben perduts per sempre més.

L’exposició avança primer de manera impersonal; els títols de les fotografies 
inclouen el temps de condemna, el motiu d’empresonament i la presó on 
resideix el reclús; cap nom, cap menció personal.
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L’espectador podria pensar que Lyon és un d’aquells fotodocumentalistes 
capaços d’abstreure’s totalment de la realitat que atrapa amb les seves cà-
meres, però res més lluny d’això. Lyon s’implica de tal manera que fa sèries 
de fotografies a presos determinats que criden la seva atenció; de la mateixa 
manera que el conegut escriptor Truman Capote va quedar captivat pel pres 
confés dels crims múltiples que el van dur a la forca i que tan bé plasma 
en la seva obra més admirada “A sangre fría”,  Lyon queda seduït per un 
pres psicòtic, Billy McCune, i manté amb ell una llarga correspondència que 
acaba amb la publicació de la seva autobiografia l’any 1971. En paraules 
de Lyon: “cada sobre contenia alguna cosa increïble, alguna cosa preciosa, 
alguna cosa que un home havia pintat o escrit en un lloc on en principi, res 
hauria de créixer”.

“Conversations with the Dead” és un treball realitzat amb la intenció de trans-
metre l’esperit d’empresonament que compartien uns 250.000 homes als 
Estats Units. En aquell moment les condemnes d’aquest país eren les més 
llargues del món occidental.

Les fotografies de Lyon copsen aquest esperit al 100%: treballs forçats al 
camp, recollint cotó o excavant franges que porten als homes fins a l’exte-
nuació, retrats de gent massa jove per condemnes massa llargues, segre-
gació racial dins la presó,  passadissos i cel·les angoixants. No hi ha lloc per 
l’humor, per la diversió... tot és reclusió.

L’EXPOSICIÓ
Danny Lyon “Conversations with the Dead”
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L’exposició acaba amb la projecció d’una pel·lícula documental del mateix 
Lyon: “Murderers” (2005) on navega per les vides de 4 convictes que com-
pleixen condemna o han sortit de la presó per crims de sang. Lyon posa de 
manifest una altra vegada la seva implicació amb els sentiments de reclusió 
i la manca de llibertat de l’ésser humà.

La fundació Foto Colectània exposarà seguidament dues de les obres més 
rellevants del mateix autor: “The Bikeriders” / “Uptown” (del 24 de gener al 
17 d’abril de 2014). La primera és especialment recomanable per ser el fruit 
de les  vivències “motard” que Lyon va experimentar durant  més de 4 anys 
per les carreteres del mitjà oest seguint als Chicago Outlaws. 

Com a espectadors, hem quedat meravellats per la senzillesa i la força de 
les fotografies de Lyon i us recomanem que visiteu les properes exposicions 
que la mateixa sala oferirà, ja que de ben segur no us decebran.
 
Lyon: “Vaig intentar amb totes les meves forces fer una fotografia del tema 
de l’empresonament tan angoixant com jo sabia que era en realitat. Tot el 
material que he recollit no s’apropa ni per un moment a la sensació que un 
té si s’atura durant uns minuts al passadís de la presó Ellis”

FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA

L’EXPOSICIÓ
Danny Lyon “Conversations with the Dead”

http://www.colectania.es/


12A LA XARXA

  

per  Antoni Sesen

Pàgina de Hugo Rodríguez
http://www.hugorodriguez.com/

Pàgina imprescindible per estar al dia sobre la tècnica fotogràfica. 
Hi podem trobar interessants tutorials, articles variats, consells de tota mena, etc, etc.

1x
http://1x.com/photos/all/latest-additions

Interessant portal on diversos autors exposen les seves imatges, val la pena connectar-s’hi de tant en 
tant per veure les diferents novetats i gaudir una estona de les bones fotografies que hi trobarem. Per 
pujar les imatges cal passar prèviament pels revisors que són els que, d’alguna manera, tenen cura que 
el nivell sigui sempre molt alt.

Camerasim
http://camerasim.com/camera-simulator/

Eina online on podem trobar un simulador fotogràfic amb tots els ajustaments: distància en relació amb 
el subjecte, distància focal escollida, sensibilitat ISO, obertura del diafragma i la velocitat d’obturació. 
També podem escollir entre tres maneres que permeten jugar amb aquestes operacions: prioritat, 
obertura, velocitat i la manera manual.

http://www.hugorodriguez.com/
http://1x.com/photos/all/latest-additions
http://camerasim.com/camera-simulator/


13LA FOTO DEL BLOG
Publicada per Francesc, el 14 de Desembre

Frederic ha dit...
M’agrada molt, aquesta sensació de fred i tristor.

Juan Navarro Pérez ha dit...
Magnífica , es un imagen muy buena. Saludos

Marta ha dit...
Dóna sensació de misteri!

Tomàs ha dit...
M’agrada molt aquest punt de vista baix, i sobre 
tot els bancs que l’hi don aquest puntet.

Cesc ha dit...
Bona Francesc, m’agrada.

Consol ha dit...
Molt maca.

Mati fred, molt fred ???
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Ha començat la fotolliga, concurs destinat a que els socis es trenquin el cap buscant la creativitat i les bones fotos.
Aquí us anirem informant de les fotos més votades i les novetats del nou projecte. 

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


FOTOLLIGA guanyadors 15

Desembre. Ruïnes. Jordi Tormo

Novembre. 
Textures. 
Rafa Fernández

Octubre. 
El número vuit. 
Joan Bigas
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Motxilla compacta ideal per a viatges i ade-
quada per equips reflex digital. Capacitat per 
a una càmera rèflex digital pro amb una òptica 
de 300 mm f/2.8 muntada. Teixit exterior resis-
tent a la humitat i l’abrasió. Funda impermeable 
AW. Compartiment d’accés pel darrera, facilitat 
d’accés i seguretat en no haver de treure-la per 
accedir a l’interior. Disposa de panells d’em-
magatzematge laterals, enganxall per a trípode 
i enganxalls Silpock per a recipients addicio-
nals. Cinturó ajustable i corretja a l’alçada del 
pit. 

 Descripció Capacitat

Rèflex digital pro amb òptica de 300 mm 
f/2.8 muntat, cos addicional, 4-6 òpti-
ques, carregador, cables, unitat de flash 
i 3 targetes de memòria.

Conclusió i preus

Versió ideal per aquells que volen una  
motxilla de gran capacitat, resistent i de 
fàcil accés.

Preu: 139 €

Pes:     1,2 kg
Dimensions internes: 27 x 15 x 42,5 cm
Dimensions externes: 30,3 x 25,3 x 46 cm
Teixit:            Nylon impermeable
Colors:            Negre i verd/negre 

 Característiques tècniques

Lowepro Flipside 400 AW
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Núria Bigas per  Montserrat Mas

Núria Bigas Monplet, té 36 anys, 
té el número 24 d´associada i 
des de la renovació de la Junta el 
2013 és la responsable de Treso-
reria.

Per què la fotografia com a expressió artística?
Sóc molt observadora i em resulta més fàcil l’expressió amb imatges que amb 
paraules. Tot i que sovint m’agrada jugar amb els títols que poso a les fotogra-
fies. M’agrada mostrar la realitat i també jugar amb les imatges i el seu sentit 
metafòric. M’agrada que la interpretació formi part de l’observador. Admiro 
els fotògrafs i artistes que, amb les seves propostes, ens fan reflexionar i pen-
sar. Que no et deixen indiferent. Un fotoperiodista que m’ha colpit és Walter 
Astrada, que presenta imatges de conflictes bèl·lics, molt crues i dures, però 
que alhora resulten estèticament boniques. Per això, no em perdo mai l’ex-
posició de les fotografies premiades del World Press Photo. Un altre fotògraf 
que admiro és Chema Madoz i la seva descontextualització dels objectes per 
donar-los nous significats en l’obra. 

Podries destacar alguna foto d’aquest autor?
Sí, en recordo una en la qual hi ha retratada una trampa per animals oberta i 
que en el centre hi ha col·locat un anell de brillants. A mi em fa pensar que el 
materialisme ens pot picar els dits. Però bé, aquesta és la meva interpretació 
i segur que n’hi ha d’altres i és, precisament això, el que la fa interessant. 
Quant vas començar a fer fotografia?
Sempre he vist al meu pare amb la càmera a la mà, la fotografia ha estat pre-
sent en la meva vida des de petita.  Vaig començar més seriosament quan 
aprofitant els crèdits de lliure elecció de la meva carrera universitaria, vaig 
realitzar un curs d’iniciació a la fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Barcelona. En aquella època només es treballava en analògic i el revelat en 
blanc i negre és el que més recordo d’aquell curs. L’emoció de revelar les 
imatges i alhora els nervis en revelar els negatius sabent que si feies alguna 

cosa malament te’ls podies carregar.
T’agrada participar en ral·lis fotogràfics?
No he participat en gaires, però m’agraden perquè m’obliguen a desenvolupar 
els temes en poques hores. Actualment només participo al de Granollers. El que 
m’interessa molt és poder veure després el que altres fotògrafs han aconseguit. 
Sempre m’he sentit més còmoda aprenent que ensenyant.

Has obtingut algun premi?
Sí, a l’Ametlla el premi a la millor col·lecció i a Lliçà d’Avall a la millor fotografia. 
A Granollers, tot i que no és un premi però, per mi com si ho fos, és la col·labo-
ració en el llibre “Hem fet història. #11s2012” d’Ara Llibres.

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

Color o blanc i negre? 
Ara tinc més tirada pel blanc i negre però no descarto el color. Si el color no 
m’aporta res passo al blanc i negre. Depèn del que vulgui explicar.

A part de la fotografia, tens altres afeccions?
Sí, fa 18 anys que estic en un grup de teatre i representem una obra a l’any. 
També m’ho passo bé anant a veure teatre. Una altra faceta és la música, vaig 
estudiar piano al conservatori. Tot i no assolir un nivell gaire alt, el continuo prac-
ticant. Sóc bastant inconstant. Amb un grup d’amics quedem per tocar. També 
m’agrada l’esport, tot i que de petita suspenia la gimnàstica, ara vaig a córrer i 
surto en bicicleta de muntanya.

Voldries dir alguna cosa que no t’he preguntat?
Sí, l’Associació en tots aquests anys ha anat creixent en socis i oferint un am-
pli ventall d’activitats i projectes, la qual cosa, a mi, em resulta engrescador i 
apassionant. Cal agrair-ho a totes les persones que ho han fet i ho fan possi-
ble.

Moltes gràcies, Núria, per compartir amb nosaltres les teves inquietuds!
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I ara, gaudiu de les seves fotografies
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Les seves fotografies

Aliens versus Floridator



20Les seves fotografies
L’ENTREVISTA

SolMaj7
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Les seves fotografies

Madonna XXI
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Les seves fotografies 22

[v]uit
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Canviant la pell
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Flors al curry
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Has tocat tot tipus de fotografia, quin tipus t’agrada més: la social, la de naturalesa, el 
fotoperiodisme…?

M’agrada explicar històries de tot tipus. Com més històries noves que començo, més aprenc. Jo utilitzo 
la fotografia com una eina, i em porta a temes que m’apassionen. És l’excusa per moure’m, el repte per 
conèixer quelcom de primera mà, l’art d’aprendre cada dia coses noves. 

Particularment em trobo més còmode amb el fotoperiodisme, ja que de totes les meravelles de la natura, 
l’esser humà em fascina especialment. Potser perquè sóc un d’ells, potser perquè puc fer qüestions i es-
perar alguna mena de resposta a través dels seus actes. I això és el que fotografio. Les emocions, sobretot 
en els meus temes més personals. 

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

M’agradaria explicar com viuen les diferents famílies al món. M’interessen des de les famílies d’un mateix 
sexe fins a les famílies que es porten mig segle de diferència entre ambdós cònjugues, com les que vaig 
veure a la Turquia profunda.

Quan vols fer una foto consentida a una persona, com t’hi acostes ?

Sempre mirant-la a la cara. És molt important el contacte visual ja que això et serveix per tranquil·litzar-la, 
relaxar-la, diria més bé, i comunicar-te. Explicar-li el que necessites, presentant-te... estudiant les seves fac-
cions, controlant la llum, etc... els temes tècnics.

Tino Soriano, nascut a Barcelona i premiat amb nombrosos guardons nacionals i internacionals com “Hu-
manity Photo Award” de l’Unesco en cinc ocasions i el “Lente de Plata” mexicà. Posseïx quatre distincions 
Fotopres, Fotograf Espanyol de l’any Fujifilm el 1995, el guardó humanista “The Essence of Humanity” de 
Nova Zelanda i el premi fotoperiodisme més prestigiós del món, el “Word Press Photo”, concedit el 1998 
en la categoria Art. A l’any 2011 va rebre dos nous premis “Humanity Photo Award” de l’Unesco i la CFPA 
(China Folklore Photografic Association).
Ens ha contestat una sèrie de preguntes, gaudiu de les respostes d’un mestre!!!

Tino Soriano, fotografiant la gent,  per Eulàlia Xufré
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Creus que el digital ha dut una massificació a la fotografia i un de-
creixement de la qualitat ?

Sí, per descomptat, ara hi ha molts milions de persones fent fotos. Són 
persones que, abans, o bé no s’ho haurien plantejat, o com a mínim no 
n’estarien fent tantes. Les xarxes, sobretot, i les facilitats tècniques, han 
estat un pas endavant comparable a l’arribada de l’home a la lluna.
La part negativa és, efectivament, que la gent es creu que és fàcil. Jo 
sempre dic, si fos fàcil, no t’ho pagarien. Penseu que molts fotògrafs que 
treballen vuit hores cada dia, quan fan una exposició commemorativa, a la 
fi de la seva vida, amb una mica de sort han produït una dotzena de fotos 
originals, o sigui, d’aquelles que no es poden copiar. Aquest és un ofici molt 
difícil, precisament perquè sembla fàcil. Aquesta és la trampa.

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

Rarament estic més de tres minuts amb cadascuna. Vinc de l’escola de la 
diapositiva i això volia dir que la imatge havia d’estar perfectament exposa-
da i conceptualment aconseguida un cop revelada la pel·lícula. Inverteixo el 
temps en afegir una mica de focus, retocar els nivells perquè el raw és molt 
pla i poca cosa més... per mi és més divertit el “treball de camp” que no la 
post-producció.

T’has quedat moltes vegades sense poder fer aquella foto que ….?

No, habitualment quan tinc una idea al cap, acabo aconseguint el que desi-
tjo. La fotografia són idees, i quan les tens, produir-les no és molt compli-
cat. El complicat per molta gent és tenir idees... sobretot originals. L’altre 
són tècniques que qualsevol pot aprendre, però sense idees, tothom fa 
fotos que altres ja han fet des de fa més d’un segle.
 

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

La vida serà com te la imaginis. 

Quin és el consell més important que tu donaries a un afeccionat ?

Surt al “Petit Príncep”: “L’essencial és invisible pels ulls”. I això és el que 
distingeix a les bones fotografies de les meres imitacions. Per això fer una 
bona imatge és tant difícil. Costa molt aconseguir mestria. Jo porto quasi 
vint-i-dos anys de professió i encara no he trobat la manera de fer fotos 
amb el nivell d’exigència que desitjo. I no sé si en serè capaç.

Què opines del futur professional de la fotografia?

Està malament pels joves que comencen i es troben que, els  organitza-
dors de concursos, afegeixen sovint una clàusula a les bases que especi-
fica dient que es queden amb els drets d’explotació de totes les imatges 
presentades. És un robatori en tota regla i s’aprofiten de l’ego dels aficio-
nats per fer un munt de diners amb una matèria prima que els arriba gratis, 
o a canvi de premis ridículs. 

Hi ha al Facebook una plataforma: STOP CLAUSULAS ABUSIVAS que de-
nuncia tot això; però el pitjor és que els joves fotògrafs no podran ni pro-
duir, ni competir, mentre hi hagi una legislació que no condemni que les 
empreses es puguin fer arxius quasi gratuïts. Cal lluitar contra això. Amb el 
greuge que després d’anunciar que es quedaran amb els guanys, si algú 
fa una denúncia pel contingut, aleshores la responsabilitat civil, les multes i 
les condemnes recauen sobre l’autor.

Fotografies extretes de la seva web. www.tinosoriano.com

Tino Soriano, fotografiant la gent

www.tinosoriano.com
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Seguidora del F.C. Barcelona

Vidas rotas en el Instituto mental - Barcelona 1980

Tino Soriano, fotografiant la gent
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El Rocío - Hermandad de Huelva

Sorpresa en Praga - República Checa

Tino Soriano, fotografiant la gent
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La fundació Enriqueta Villavecchia 
em va demanar d’il·lustrar un llibre 
mostrant el dia a dia dels nens  amb 
càncer, per a poder explicar a les fa-
mílies com és el tractament.

Finalment vàrem publicar un llibre 
benèfic. L’exposició, 20 anys més 
tard, encara continua el seu recorre-
gut.

El gran compositor Paco Viciana va 
posar música a aquestes fotos.

El Futuro existe - Cáncer infantil -1992. Vanessa - La hora de la merienda

Tino Soriano, fotografiant la gent

http://vimeo.com/33281515
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Glaciar Pio XI - Chile

Barco Miguel Oliver - El marinero José Luís Martinho, días de frío y niebla en altamar

EL FOTÒGRAF
Tino Soriano, fotografiant la gent
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LUANG PRABANG - LAOS

Haití, la fuerza del vudú - Plain du Nord

Tino Soriano, fotografiant la gent
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Els menorquins acostumen a anomenar la seva illa, d’una 
manera afectuosa, com a “sa roqueta”. Vista sobre el mapa 
pot semblar senzillament això, una petita illa a la Mediterrà-
nia, però aquesta percepció canvia quan la mirem de prop. 
El seu limitat territori amaga infinitat de sorpreses, contrastos 
i racons deliciosos.

És veritat que no és gran, d’est a oest només fa uns 50 Km 
i de nord a sud  poc més de 20; el punt més elevat, el Toro, 
arriba a 358 m sobre el mar. Però no us confongueu: en 
aquest espai tan petit hi podem trobar exemples de pràcti-
cament tots els ecosistemes mediterranis, una admirable di-
versitat de flora i fauna i multitud de paratges amb gran valor 
ecològic.

Tots els que l’heu visitat, sabeu que Menorca té una gran 
personalitat, tant cultural, com paisatgística o arquitectònica. 
Els menorquins tenen un gran interès en conservar la seva 
natura i les seves tradicions i, encara que les pressions son 
enormes, aquest esforç gairebé heroic ens permet gaudir 
d’un paradís molt a prop de casa.

Els que només coneixen l’illa resseca, calorosa i de tons ocres 
de l’estiu se sorprenen en comprovar l’exuberància que ens 
mostra a la primavera, quan es converteix en una illa verda, 

amb turons suaus on pasturen les vaques, i camps florits 
d’una bellesa espectacular. Creieu-me, si en teniu l’oportuni-
tat, feu una escapada d’un cap de setmana o un pont entre 
mitjans d’abril i mitjans de juny. Quan el temps ja acostuma a 
ser bastant bo, els dies són llargs i suaus, i no s’hi troben ni 
de bon tros les multituds que l’envaeixen pel juliol o l’agost, 
llavors descobrireu una Menorca que us captivarà.

Primavera a Menorca, per Marina Arimany

L’any 2011 es va acabar d’arreglar el Camí de Cavalls, un antic camí que 
fa la volta a tota l’illa i ens permet arribar pràcticament a totes les cales. Hi 
ha algun tram una mica costerut, però en general és apte per caminar amb 
tota la família de manera tan relaxada com vulguem. El camí es divideix en 
20 etapes, cada una d’elles d’entre 5 i 14 Km, totes permeten l’accés en 
cotxe al seu principi i final i estan perfectament senyalitzades.
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A la costa de Menorca també hi ha 5 fars, tots diferents, tots ubicats en llocs 
especialment bonics, i que qualsevol amant de la fotografia no pot deixar de cap-
turar; són el destí ideal d’una bona caminada o un passeig en cotxe si el que es 
busca és pau i contacte amb la natura.

La costa nord, salvatge i espectacular, la costa sud, amb les seves platges d’un 
blau turquesa puríssim, o bé l’interior de l’illa, rural i genuïnament menorquí segur 
que faran que arribem a casa amb les targes de la càmera ben plenes i, sobretot, 
amb moltes ganes de tornar-hi.

Binigaus Port de Fornells

Primavera a Menorca
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Temporal de 
Nord a Cala Pilar

Cala Sa Torreta
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Cala Turqueta

El Camí de Cavall 
està perfectament 
senyalitzat en tot el 
seu recorregut

Primavera a Menorca
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Far de Favàritx

Camp florit prop de Midjorn

Primavera a Menorca
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Hi ha milers 
i milers de 
flors

Capvespre 
al port de 
Sa Nitja

Primavera a Menorca
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Sant Adeodat

Les tanques 
d’ullastre són 
molt típiques 
del camp 
menorquí

Primavera a Menorca
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Us plantejo una nova recepta/exercici per fotografiar una ampolla fent un retall de llum al seu vol-
tant de manera que la separi d´un fons i experimentar amb els volums i transparències. No es trac-
ta de cap fotomuntatge, senzillament crearem un esquema d´il·luminació per aconseguir aquesta 
imatge final. Tampoc hi ha retoc de neteja de cap element de la imatge i la fotografia final és fruit 
de l´experiment fotogràfic que us plantejo.
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Els ingredients que he utilitzat han estat:
- Una ampolla de vi (no poso la foto perquè... qui sap a on para)
- Una càmera reflex Nikon D90

- Un rotlle de paper vegetal - Una tela de color negre - Una placa de porex gran 
(pot ser un cartró, una tela, etc.)

- Dos focus de 500wts. (els de les obres) - El clic de Famobil
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Esteu a punt?
Comencem!
Esquema cenital i elements del muntatge:

A i B: Son els dos focus. El focus A (a 1 mtr. del paper vegetal C) ens farà el retall de llum i el focus 
B (a 45º i a un mtr. de l´ampolla) per il·luminar lateralment i aconseguir donar volum.

C: Es el paper vegetal que ens filtrarà la llum als dos costats de l´ampolla.

D: La tela de color negre.

E: Una cartolina platejada per donar transparència al líquid.

F: Taula de treball

G: L´ampolla de vi (aquí encara la tenia)

H: Placa de porex/roba blanca/cartolina blanca, etc. Aquesta placa blanca en farà les ombres més 
suaus, aconseguint fer l´efecte de llum complementaria.

I: Amb una cartolina i paper vegetal podem construir una pantalla de llum que posarem a 45º i a 
uns 50 centímetres de l´ampolla

J: La càmera, doncs clar!!!!
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Passem a la pràctica?

Un cop muntat tot plegat, és important que la tela negre quedi ben centrada en el eix tela/ampolla/
càmera i puguem observar, pel visor de la càmera, que la intensitat de llum del retall és simètrica 
en els laterals de l´ampolla. Per fer-ho millor apagarem el focus B.

Un cop la tela ben centrada començarem a fer la primera fotografia únicament amb la llum de la 
contra (A) amb la finalitat de tenir unes primeres imatges amb el retall de llum al vidre.

Pas 1: Amb la càmera ajustada a ISO 200, he començat amb una exposició de 1/30seg i diafragma 
f/16. La temperatura de color estava ajustada per a llum de tungstè (llum d´interior/llum artificial). 
Aquí és complicat de determinar l´exposició correcte ja que únicament tenim la petita i estreta llum 
a la silueta de l´ampolla. Per tant, farem un escalat d´imatges augmentant el temps d´exposició 1 
pas cada vegada. He fet un escalat de 5 imatges (sempre mantenint el mateix diafragma) i els re-
sultats han estat aquests.

1/30seg f16 1/15seg f16 1/8seg f16 1/4seg f16 1/2seg f16
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En aquesta sèrie, i per l´efecte que busco, em quedo amb la de l´exposició 1/2seg. f16. 
És cert que la imatge està molt subexposada, però únicament ens fixarem amb els perfils de llum 
de retall. Si vosaltres voleu que l´efecte de retall sigui major... podeu fer exposicions amb més 
temps i triar.

Molt bé, ara posarem en marxa el focus B.
Oooooooh, per fi!!! Ara anem de cara a l´etiqueta/el precinte del tap i la transparència
del vidre/líquid

Pas 2: Farem una primera fotografia a 1/2seg f16 que és l´exposició que 
he triat de la llum de retall.
Què ha passat?
Uiiiiiii, és molt probable que aquesta primera imatge us hagi quedat so-
breexposada!!!
Alerta, és molt important fer la resta de les imatges que segueixen 
a aquesta mateixa velocitat i obertura de 1/2seg f16. Osti, Per què? 
Doncs per que si modifiquem aquests valors per ajustar-los a una expo-
sició correcta de l´etiqueta, ens trobarem que perdrem l´efecte de retall 
(aaaaaaah!!!!).
Així doncs que anirem fent fotografies “buscant” l´exposició correcte 
allunyant i apropant el punt de llum B. El punt de llum, insisteixo, i no 
desplaçarem la finestra de cartolina amb paper vegetal (I) per no modi-
ficar l´efecte volum que arrodoneix l´ampolla i fa que no ens quedi pla-
na. Un cop que trobem la intensitat de llum que ens ofereix l´exposició 
bona... passem al següent pas.

Pas 3: Aclarirem la part dreta de l´ampolla per reduir el contrast i suavitzar 
la diferencia de llum entre la part esquerre i la part dreta. Ho farem amb 
la placa de porex/cartolina blanca/llençol/etc. H, i el procediment serà el 
mateix, aproparem i allunyarem aquesta placa per aconseguir l´efecte de 
llum desitjat. Això va a gust de l´artista, vinga va, experimenteu!!!
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Pas 4: Ara ha arribat el moment de donar transparència al vidre i al líquid il·luminant-lo des del da-
rrera i ho farem amb una cartolina plata (E) o també podeu agafar cartolina i enganxar-hi paper 
d´alumini. Atenció que el paper d´alumini ofereix una part lluent i una altre mate, aquesta última és 
la que us donarà millors resultats doncs la part lluent fa massa efecte mirall.

Mateix procediment: Aproparem i allunyarem la cartolina a l´ampolla 
per trobar el punt i intensitat de llum que més ens agradi i, un com 
trobada la distancia bona la podem marcar a la taula amb un llàpis. 
A continuació retallarem la cartolina fent la forma de l´ampolla amb la 
finalitat de que no la veiem per càmera. Anirem fent fotografies per 
aconseguir la imatge que no ens mostri la cartolina i… ja podeu anar 
a buscar l´obridor.. per què… ja la tenim!!!!

Ara ens podriem a entretenir a retocar la superficie de la taula, imper-
feccions de l´ampolla, de l´etiqueta…

Salut i a reveure,
Xv.

*Aiiiiiix, el click de Famobil, que ja no hi pensava!!!!
No deixeu mai de jugar i experimentar amb la fotografia.



La fotografia és un art molt jove dins de la història 
de l’art. Avui estem tan immersos en un món ple 
d’imatges que fins i tot ens pot resultar difícil ima-
ginar-nos un món sense elles. La fotografia ha fet 
un llarg recorregut en molt poc temps i la seva 
història està lligada a l’evolució tecnològica i, més 
recentment, a la revolució de les telecomunica-
cions. Un art tan nou i tan canviant necessita que 
de tant en tant fem una pausa i mirem enrere, 
al passat, per entendre una mica millor on som i 
cap on anem. I ho volem fer d’una manera  visual 
a partir d’imatges tretes de l’arxiu que ens ajudin 
a fer memòria.

Avui us proposo una fotografia: Els joves gran-
gers (1914) d’August  Sander (Alemanya, 1876-
1964) L’he triada pel seu propi encant: una foto-
grafia com qualsevol altra obra d’art ens ha de 
commoure, comunicar alguna cosa. I aquesta 
imatge ho fa: la mirada d’aquests joves és inquie-
tant, sembla que ens mirin a nosaltres, als es-
pectadors, a través de l’ull del fotògraf. Els hem 
sorprès en el seu camí i a la vegada ells semblen 
sorpresos de la nostra presència. Hi ha un diàleg 
en la mirada, una mirada interrogativa, potser de 
desconfiança, potser desafiant. La composició és 
simple i eficaç: volums i línies horitzontals i verti-
cals. Els tres models situats en filera són els pro-
tagonistes i queden reafirmats pels bastons on 
es recolzen. Els barrets accentuen la força de les 
seves mirades.

També podríem parlar de “l’instant precís”, d’aquell 
moment únic en que passa quelcom especial i in-
abastable, però aquesta és una altra història que 
vindrà més tard des d’un altre país.

És obvi que la fotografia és en blanc i negre per-
què la maquinària d’aquell moment no permetia 
una altra cosa. Però també ho podem veure al re-
vés: cada mitjà tècnic té un camp de possibilitats 
expressives singulars que els altres no ofereixen. 
Ho veiem aquí en Els joves grangers, si la nostra 
mirada va directa als ulls d’aquests nois és per-
què no hi ha res més important que distregui la 
nostra atenció. L’absència de color li dóna força. 
Ho corrobora el paisatge del fons amb un cel sen-
se cap matís i una terra granulosa que s’insinua 
més que es mostra.
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És una imatge que retrata alhora uns personat-
ges i una època, això li atorga un caràcter de do-
cument històric. Podem pensar que és per la in-
dumentària i, efectivament, avui ens seria difícil 
trobar joves que anessin amb vestit, barret i bastó 
enmig del camp. Però no és sols el vestit sinó 
els costums d’una època: recordem que abans la 
gent de poble i de ciutat es mudaven els diumen-
ges o per alguna celebració. I els que hem viscut 
en pobles petits també recordem que, fins no fa 
massa dècades, la manera d’anar d’un lloc a un 
altre era caminant. També el gest d’aquest joves, 
aquesta manera d’estar, d’agafar el bastó, fins i 
tot de mirar, són d’un altre temps i d’una altra ma-
nera de viure.

He escollit aquesta obra perquè em sembla inte-
ressant però també per altres motius, un d’ells és 
el seu context històric. A principis de segle, la fo-
tografia ja ha fet un important rodatge i ha acon-
seguit quelcom nou: s’ha fet molt popular.
Fins aleshores els retrats, la representació d’un 
mateix, era tan sols a l’abast d’una classe mino-

CONTRAPORTADA
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ritària i rica que podia pagar als pintors per fer un 
quadre. La fotografia, que té un cost molt menor, 
permet a la gran majoria de persones de tenir un 
retrat. Un fet significatiu que marcarà un hàbit que 
perdura fins els nostres dies: immortalitzar amb 
una imatge els moments més importants de les 
nostres vides.
La popularitat de la fotografia produeix de retruc 
canvis en totes les arts. La fotografia és perce-
buda com una imatge fidedigna de la realitat, la 
qual cosa avui seria discutible però no en aquell 
moment. Això fa que la pintura i altres arts quedin 
alliberades de representar la realitat i puguin ini-
ciar altres camins molt més abstractes i concep-
tuals. Indirectament la fotografia ve a revolucionar 
tot l’art. Però ens podem preguntar si la fotografia 
es va considerar una forma d’art des dels seus 
inicis, i certament la resposta és que no. A prin-
cipis del segle XX es comença el debat sobre el 
valor artístic de la fotografia però encara hauran 
de passar algunes dècades per tal que entrin als 
museus i galeries.

Considerar el fotògraf com un artista ens torna 
a portar a l’autor de Els joves grangers. August 
Sander
prové d’una família humil i s’inicia en l’ofici de fo-
tògraf fent d’aprenent. Hem de situar-nos en un 
temps en que la maquinària era voluminosa i pe-
sada i els fotògrafs necessitaven ajudants. Tam-
bé en un temps en que els oficis no s’aprenien 
en una escola sinó en un lloc de treball. Sander 
aconsegueix fundar el seu propi estudi a Colònia 
el 1909 i entra en contacte amb grups d’artis-
tes progressistes locals. Viatja pel país i inicia, als 

anys vint, un projecte artístic que serà anomenat 
Homes del segle XX i que neix amb la voluntat 
de documentar de forma estructurada la mane-
ra de ser i viure de les persones del seu temps. 
La fotografia de Els joves grangers s’inclou dins 
d’aquest projecte, el qual no va poder finalitzar-se 
tal com havia estat concebut degut a les guerres 
i a la irrupció del nazisme.

Apuntem que August Sander va poder plante-
jar-se Homes del segle XX perquè es van produir 
grans millores en les màquines de fotografiar. Van 
començar a ser més lleugeres, i per tant, a ser 
més fàcils de portar d’un lloc a un altre. Sander 
es va interessar en la fotografia fora de l’estudi, 
a fer retrats en l’espai propi de les persones i a 
fer fotografies de paisatge i d’arquitectura. Una 
altra millora rellevant va ser la disminució en el 
temps d’exposició, especialment important en els 
retrats. Si mirem algunes fotografies de la seva 
sèrie Homes del segle XX veurem que en totes 
els models “posen” pel fotògraf quelcom inevita-
ble encara en aquells moments.

No podem acabar sense reconèixer la vàlua de 
l’obra d’August Sander per la seva mirada par-
ticular que avui qualificaríem d’autor. També per 
ser un precursor del que posteriorment s’ha ano-
menat fotografia documental i per connectar amb 
el conceptualisme, un corrent artístic que ha re-
corregut totes les arts. A més, August Sander, 
ens ha legat unes imatges de gran qualitat que 
ens aporten molta informació de la nostra història 
recent.
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