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Art...?

Art vist des del punt de vista de les ciències, o ciència que es converteix en art. Tècnica que es converteix en expressió, 
expressió sense tècnica que es converteix en art. 

Creieu-me que per una “ciència creient” com jo, és un tema molt difícil d’analitzar. Perquè unes imatges si i d’altres no 
poden ser art? L’eterna pregunta. Potser un interrogatori a un mateix de primer grau ens pot ajudar (o no)…

On és aquesta línia on una simple foto la considerem art? Cal analitzar una fotografia? Cal esbudellar la tècnica de com 
està feta? Fent això, no acabem amb aquella sensació, aquell record, aquell sentiment que ens desperta el primer cop 
que la veiem? Hauria d’ésser aquest exercici d’autoreflexió interna, quasi de meditació, el primer que hauríem de fer 
quan veiem una imatge? Per què ens preguntem sempre per què aquella imatge la recordem i les altres no? Què és el 
que realment ens atrau?? La llum influeix tant com diem en aquesta transmissió?? Captem realment el que un autor vol 
transmetre o bé interpretem el que nosaltres (o el nostre subconscient) vol? Tenim conflicte entre el que veiem, el que mi-
rem, el que pensem i el que sentim? Està demostrada la força dels objectes perfectament posats en els punts claus a la 
regla dels terços? Per què diuen que si hi ha unes normes, aquestes són per saltar-les? Que aconseguim amb això? La 
melanconia del blanc i negre està sobrevalorada? Hi ha estàndards correctes, o simplement és un estàndard? Però els 
estàndards mai destaquen, mai són recordats, o si?

I sobretot, sobretot, sobretot…si us plau, us demano… que si teniu respostes a tots els interrogants anteriors, m’ho feu 
saber, seria de gran ajuda!!

Martina

EDITORIAL
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MAIG

Taller d’il·luminació amb flaix, Rafa Fernández.

1  Comença la fotolliga. Tema del mes: Fenòmens meteorelògics.

4 Sortida macro a Santa Fe del Montseny.

9  Il·lumina’t.

25  Últim dia per participar a la fotolliga.

26 Primer dia per votar a la fotolliga.

31  Últim dia per votar a la fotolliga.

QUÈ PASSARÀ?
per Jaume Caballé

JUNY

Photowalks a Reus.
1  Comença la fotolliga del mes. Tema: Moviment.
13  Il·lumina’t.
15 Rally fotogràfic a Granollers
24 Comença el curs “Taller de fotografia avançada multidisciplinari”
25  Últim dia per la fotolliga.
26 Comença la votació de la fotolliga.
30  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.



5QUÈ PASSARÀ?

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

    Recordeu:

Del 24 de març fins el 9 de juny tindrà lloc el Curs de Fotografia Avançada Multidisciplinari, dilluns de 19 a 21 h.

JULIOL

SOPAR D’ESTIU

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


6ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

Entre el castell de la Roca y la C-60  hi ha un espai molt singular: la bassa dels ànecs.
És un lloc perfecte per fer una passejada amb nens i gaudir de l’oportunitat de veure ànecs, 
oques, bernats pescaires, esplugabous i alguna polla d’aigua. Molt interessant de veure quan 
tenen cries. En l’època de cria s’ho passaran molt bé veient els pollets amb els pares passejant 
per l’aigua.
Per fotografiar no cal portar objectius molt llargs, amb una mica de pa s’acosten sense proble-
ma ja que estan molt acostumats a la presència humana.
També és molt interessant visitar aquest espai quan hi ha boira, tant en el llac com en el seu 
entorn es poden fer uns paisatges molt interessants.

El Castell de Burriac, o Castell de Sant Vicenç, és un castell que s’alça sobre el turó de Burriac, 
al terme Cabrera de Mar i tocant al d’Argentona. És un castell medieval habilitat per a la visita, 
situat dalt d’un turó a 400 metres sobre el nivell del mar. Té sota seu un antic poblat ibèric.
Un altre lloc ideal per fer una petita excursió amb nens i gaudir de la natura i de les vistes al 
Maresme. Mentre anem pujant podrem fotografiar diverses flors i plantes, insectes i algunes 
vistes molt boniques, així com el mateix castell.

per  Antoni Sesen

Bassa dels ànecs de la Roca del Vallès

Castell de Burriac
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Jo faig el carrer

Jo no sabia que estava fent fotografia social en aquell moment. Jo només feia fotografia i buscava imatges que 
m’emocionessin. De vegades he fet servir aquest terme per definir el meu treball, però per a mi vol dir simplement 
que no faig paisatges o bodegons. Jo faig el carrer. Amb les meves fotografies jo busco ser una espècie de notari 
d’una època.

Joan Colom

L’EXPOSICIÓ

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, 12 de desembre de 2013 - 25 de maig de 
2014

Joan Colom, fotografies 1957 - 2010, per Ester Garcia i Xavier Torruella

Antològica dedicada al fotògraf Joan Colom(Barcelona 1921). Un dels fotògrafs més 
importants de la segona meitat del segle XX, és també un dels grans renovadors de la 

fotografia de postguerra i va ser, sense pretendre-ho, el pioner del fotoperiodisme al 
nostre país.
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500 fotografies on hi trobareu les imatges més co-
negudes que han esdevingut icones, així com re-
portatges fets a partir dels anys 1990 que ara es 
mostren al públic per primer cop:

- Salonisme: La seva activitat salonista iniciada el 
1958 fins al 1960 amb imatges de la setmana 
Santa, els piropos i els mariners. (Anticipació del 
treball al barri Xino)

- El Grup el Mussol: Format per quatre fotògrafs 
de Barcelona i quatre de Terrassa el 1960; units 
desenvolupen i exposen diferents projectes, tant 
individuals com col·lectius.

- El Carrer 1958-64: Activitat realitzada majoritària-
ment amb càmera oculta, disparant amb càmera 
a la mà, per sota la cintura i sense mirar pel visor. 
On hi trobem imatges de la Setmana Santa, nens 
i prostitució al barri Xino.

- Onze fotògrafs espanyols a París 1962: Encàrrec  
per promocionar París, mostrant la vida quotidia-
na i fugint dels tòpics.

Joan Colom, fotografies 1957 - 2010, per Ester Garcia i Xavier Torruella
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..I finalment una sala dedicada al seu retorn a la fotografia, pels anys noranta. Allí es mostren moltes fotografies ampliades i bona part 
d’elles a color de la Rambla dels anys noranta.

Joan Colom, fotografies 1957 - 2010, per Ester Garcia i Xavier Torruella



L’EXPOSICIÓ

Exposició recomanadíssima i imprescindible per conèixer la Barcelona lletja, bruta i humil però, a la vegada encisadora.

De fet podria ser una ciutat actual, per exemple, del Perú o de l’Índia. Llocs on encara es pot trobar gent relacionant-se principalment al carrer, 
nens jugant-hi i prostitució. Tema, aquest últim, en el que el fotògraf s’hi centra molt..Potser per aquest motiu, la fascinació que sent per la 
prostitució el fa dir que ell “fa el carrer”.

I es nota que si sent còmode “fent el carrer”, per què a les fotografies en color centrades principalment a la Rambla, on un fotògraf deu passar 
perfectament desapercebut, s’hi mostra una atracció pels personatges més estrafolaris i marginals de la societat. De fet, ens atreu per què 
tots nosaltres som iguals..Busquem la morbositat encara que no ens hi llencem.

Joan Colom, fotografies 1957 - 2010, per Ester Garcia i Xavier Torruella 10



L’EXPOSICIÓ

La clau però, és la gràcia que té fotografiant d’amagat, com aquell qui no fa res 
amb una gran tècnica que li permet, sense mirar, treure fotos espectaculars i 
sempre enfocades on toca. 

Probablement en “dos dies” i unes ulleres “Google Glass” tothom serà capaç 
de robar fotografies on abans només ho feia el mestre Colom però, de  ben 
segur que els faltarà aquell toc que només algú amb un sisè sentit fotogràfic 
és capaç de captar.

Aneu-hi, disfruteu-lo i si trobeu quelcom millor ...Contracteu-lo!

Joan Colom, fotografies 1957 - 2010, per Ester Garcia i Xavier Torruella 11



A LA XARXA
per  Antoni Sesen

Portant les teves fotografies al següent nivell
http://www.decamaras.com/CMS/content/view/734/61  

Interessant article que ens mostra com evolucionar com a fotògrafs aconseguint que les nostres 
fotografies passin al “següent nivell”. Són tres articles.

Tutorial Jose Maria Mellado processat Camera Raw CS6
http://www.youtube.com/watch?v=0ASerfqtKv8

Vídeo tutorial de Jose Maria Mellado on ens ensenya el flux de treball que utilitza per revelar amb el 
Camera Raw. Molt interessant i totalment imprescindible per als que fem servir aquest revelador

Web del National Geographic
http://nationalgeographic.es/fotografia/galerias

Val la pena fer-li una ullada de tant en tant i gaudir de les seves magnífiques fotografies.

12



LA FOTO DEL BLOG
Publicada per Adolf, el 27 de Febrer

Ferran ha dit...
Felicitats per la foto i pel premi!

Montse Ripoll ha dit...
Acabo de veure-la en el diari Ara.cat com a primer
premi, moltes felicitats!!! es una fotografia 
preciosa!! Ben merescut!

Juanjo ha dit...
Felicitats company, la foto s’ho val.

Cesc ha dit...
Enhorabona Adolf, una fantàstica fotografia.

Tomàs ha dit...
Enhorabona Adolf la foto ho mereix

Juan Jose Samper Del Pozo ha dit...
Enhorabuena, es magnifica

1er premi de l’Ara FineArt

13



FOTOLLIGA

Gener. El color vermell. Cecs Llopart

Març. Pecats capitals. Núria Sempere Febrer. Oficis. Joseph Hospital

guanyadors 14



TECNOLOGIA

Phottix Odin és la gama més alta de Phottix, 
permet disparar fins a tres grups de flaixos en 
mode TTL i manual.
Pot controlar la potència del flaix fins a 18 ni-
vells i ajustar el zoom de cada flash de forma 
remota.

 Phottix Odin    Phottix Tetra

Phottix Tetra és el més senzill dels disparadors 
a distància de Phottix, dispara un sol grup de 
flaixos en mode manual, també permet la con-
nexió d’un cable sincro PC per disparar el flash 
per cable.
Funciona amb la majoria de flaixos i càmeres 
però s’ha de comprovar la compatibilitat.

Característiques tècniques

Freqüència: 433 MHz
Distància: 30 m.
Canals: 4 canals.
Preu: 79 €, inclou emissor, tres receptors i el 
cable sincro PC.

 Un disparador a distància permet disparar el flaix remotament. En el mercat hi ha moltes marques, models i preus. Ara analitzarem dos
 models el Phottix Odin i el Phottix Tetra.

Freqüència: 2,4 GHz
Distància: 100 m
Canals: 4 canals.
Temps mínim de sincronització: 1/8000 s.
Preu: 299 €, amb un receptor. 
Receptor individual: 112 €

 Característiques tècniques

Comandaments a distància per a flaix 15



L’ENTREVISTA 
Jordi Tormo, per  Montserrat Mas.

Jordi Tormo Alonso, té 37 anys és soci 
de L’Associació des de l’any 2010, 
amb el número de soci 49, i és Vocal 
dins de la Comissió d’Activitats Foto-
gràfiques.

Com i quan va néixer la teva afecció per la fotografia?
Sempre m’ha agradat la fotografia. A casa hi havia cameres de fotos i també 
de vídeo (Súper 8). Però va ser amb la meva primera màquina digital que vaig 
fer el “boom”. Va ser un regal de la Martina, la meva parella. A casa el pare era 
l’únic que podia tocar les càmeres, segons deia, eren molt delicades. Recordo 
que quan era petit hi havia joguines que no podia tocar, com ara l’Escalextric. 
Un any per reis em varen regalar un “Iber Tren” i el pare em va dir que no el 
toqués, que ja el muntaria ell, perquè era massa delicat per les mans barroe-
res d’un nen; recordo que aquell dia em vaig plantar, em vaig queixar fins que 
vàrem anar a canviar-lo per un tren amb el qual pogués jugar. Ara m’adono 
que, amb els anys, m’he tornat tant curós com ell amb les meves coses. 

Digital des de l’inici?
No exactament, però el cost més elevat del material tradicional em posava 
límits. En canvi, en digital, tot i ser un aparell molt car de compra, – era de les 
primeres digitals que es fabricaven - al final va resultar més econòmic. 

RAW o Jpeg?
Raw 100%, t’obre tot el ventall de possibilitats per poder retocar i capta fidel-
ment la realitat.

Per tu què és una bona fotografia?
És un 10% de tècnica i un 90% de sentiments o sensacions que s’han de co-
municar, de transmetre a través de la imatge. Una foto tècnicament dolenta, 
borrosa per exemple, per a mi, és bona si realment transmet alguna cosa.

Aleshores què en penses del High Dynamic Range?
El HDR és tècnicament molt interessant per la perfecció que s’aconsegueix 
en els tons i en la il·luminació. Però a mi m’agrada molt la fotografia pura, tal 
com resulta al disparar, tot i que reconec que és molt atractiu el resultat amb 
l’HDR, sempre que al publicar-la es comenti que es una imatge processada.

Retoques les teves fotos amb ordinador? 
No gaire, acostumo a ajustar (nivells, contrast,...) però sense manipular-les o 
editar.

Crec que en el treball fas servir la fotografia, és així? 
Sí, per fer plànols; sóc enginyer topògraf i una forma de treballar la cartografia 
és mitjançant la ortofotografia, que són fotografies fetes des d’un avió amb 
una càmera en la qual la superfície sensible és totalment paral·lela al terreny. 
Aquesta tecnologia corregeix les aberracions de l’òptica i permet prendre me-
sures correctes sobre les imatges.

Passem a l’altre extrem de la tecnologia, què en penses de les fotos 
fetes amb el mòbil?
Ho trobo bé, com ja he dit, el més important és captar el moment, obtenir 
una imatge que comuniqui alguna cosa, no importa el mitjà, mòbil o aparell 
fotogràfic.

I de la lomo, què opines?
També practico la lomografia des que vaig fer un curset amb en Pasquale 

16



L’ENTREVISTA
Les seves fotografies

Caprile i disposo de diverses càmeres de lomo; m’atrau 
aquest tipus de treball, m’interessa el joc que donen, el 
que es pot aconseguir amb unes lents de plàstic. I tam-
bé que, gràcies a aquest moviment, l’època analògica es 
manté viva avui entre nosaltres.

Què aconsellaries a una persona que es volés iniciar 
en la fotografia?
Que s’apuntés a la nostra Associació. Fora bromes! El que 
li aconsellaria és que busqués algú o un grup de gent que 
tingui aquesta afecció per aconseguir un ambient propici 
per poder créixer com a fotògraf.

I quins programes d’ordinador li recomanaries?
Bàsicament dos: per edició el Photoshop i per ajusta-
ments i biblioteca (organització d’imatges) el Light-room. 
Si volgués dedicar-se a temes de paisatge, li aconsellaria 
el “Photoephemeris” que  prediu la posició del sol i la lluna 
en qualsevol moment de l’any, molt útil per saber en l’in-
dret que desitgis a quina hora sortiran o es pondran el sol 
i la lluna, i el seu recorregut.

Gràcies, Jordi, per fer-nos partícips de les teves vivèn-
cies.

17
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EL FOTÒGRAF

Reporter gràfic i documentalista, nascut a Barcelona el 1968. Freelance a revistes i diaris internacionals. En els últims 25 anys, 
Alfons ha estat viatjant a través de més de 90 països, reportant conflictes com el de l’Iraq, Corea del Nord ... 
El seu últim treball “The Third Rider”, és una visió profunda sobre la fam i la desnutrició al món. Ara està treballant en els genocidis 
del segle XX.
La fotografia és l’eina per expressar d’una manera tangible la seva mirada i la seva percepció de l’existència.
És cofundador i dirigeix diversos projectes com “Gea Photowords” i “Caixa Blava Fotografia”. Pertany a Reporters sense fronteres, 
i forma part de la xarxa internacional de fotògrafs voluntaris “Shoot4Change”.
El 2012 el seu treball “The Third Rider” ha estat premiat pel Príncep d’Astúries amb un diploma al mèrit. El departament Català de 
Cultura el considera com un dels fotoperiodistes més destacats en l’actualitat. 

Has fet fotos per tot el món, t’has trobat moltes vegades amb allò que no 
t’esperaves trobar ?

Sorpresas se dan pocas cuando estás acostumbrado a ver tanta diversidad para 
lo bueno y para lo malo, pero creo que la capacidad de sorprenderse queda re-
legada por la capacidad para comprometerse y para ilusionarse por un lado, y la 
de decepcionarse por otro. Al final las sorpresas se convierten en contratiempos 
si son malas o en buenos momentos si son positivas. Tal vez, el romanticismo de 
esta profesión se diluya tras los primeros desengaños y con él la sorpresa.

Ets un fotoperiodista amb un gran càrrega social, com veus la situació 
actual ? 

Es relativo, sobre todo cuando se compara una situación social con otra. Por 
ejemplo, llamamos crisis a lo que tenemos en España pero si nos comparamos 
con República Centroaficana o con la RD Congo vivimos en el paraíso. Si no nos 
comparamos con nadie es cierto que han habido tiempos mejores, pero también 
tiempos mucho peores. Son baches que cualquier sociedad ha de pasar a lo lar-
go de la Historia. El problema suele venir ocasionado por los que gestionan o go-
biernan: cometen graves errores y delitos que nunca reciben castigo o respuesta 
por parte de la sociedad.

 Y me refiero a respuestas contundentes, no a simples manifestaciones o quejas 
en el bar con los amigos. Está demostrado que respuestas serias y definitivas 
por parte de la masa social, provocan reacciones y soluciones, a veces con 
consecuencias nefastas, es verdad. Aquí lo que nos pasa es que vivimos en la 
sociedad del bienestar y nadie se la juega por nadie, nadie saldrá a luchar de 
verdad hasta que no haya otra salida, como ha sido el caso de la Primavera ára-
be, por ejemplo. Yo aquí opino como ciudadano, como profesional no soy quién 
para pensar que mi opinión pueda ser cátedra, pero creo que algo obvio a estas 
alturas, no estoy descubriendo nada.

Creus que la denúncia per part de la premsa i les imatges pot ajudar a 
millorar o almenys conèixer millor l’estat de les coses ?

Por supuesto, sino no estaría dedicándome a esto. Si algo tiene que tener aquel 
que opte por esta profesión es fe en ella. No se trata de cambiar las cosas por ti 
mismo, pero si de forzar el cambio a través de la sociedad y a través de aquellos 
que pueden por su posición o poder en la escala social. Yo no le puedo llevar 
comida a mil millones de personas, pero ayudo a que los que pueden sepan cual 
es la situación o a que la sociedad presione a aquellos que pueden, a hacer algo. 
Crear conciencia es el fin último de esta profesión y no realizar fotos.

Alfons Rodríguez, documentalista fotogràfic, per Frederic Monmany 25



EL FOTÒGRAF

Lo de la fotografía es un método o una herramientas de entre otras muchas que 
ha de saber manejar el fotoperiodista. Conociendo una situación negativa se 
puede optar a mejorarla...es cómo tener un diagnóstico médico para poder hacer 
frente a una enfermedad, un paso previo.

Amb tot el món digital tenim un excés d’imatges i d’informació, estem 
manipulats o realment al públic vulgar ens arriba la veritat ?

Esto es delicado. Aquí la responsabilidad debería ser  compartida entre emisores 
( fotógrafos y medios)  y receptores de imágenes ( la sociedad en general). Quie-
ro decir que como  fotoperiodistas o como editores tenemos la responsabilidad 
de emitir información verídica y rigurosa pero que como ciudadanos receptores 
tenemos la responsabilidad de escuchar a aquellos en lo que poder confiar y no 
tragarnos cualquier cosa. Internet ha hecho mucho daño en este sentido pues es 
una herramienta abierta a todos y eso esta claro que es bueno y malo al mismo 
tiempo.

Quin és el reportatge que encara no has fet i t’agradaria fer ?

El del final del hambre en nuestro planeta, el del final definitivo de la  guerra o 
aquel que muestre como se ha salvado una especie en vías de extinción. Pero 
me temo que nunca los podré hacer. Me conformo con seguir haciendo lo que 
hago y sobre todo que otros tomen mi relevo cuando yo no pueda seguir. 

Es más importante levantarse mil veces que no caer nunca. La lucha es la clave, 
sólo así se puede vencer, el que no lucha lo tiene todo perdido.
Para ser más concreto, cercano y optimista me gustaría explicar la historia de 
como 5 millones de personas encuentran trabajo en nuestro país, o de como 
nuestro gobierno cambia al 100% en las próximas elecciones.

Com veus el futur de la fotografia professional?

Bueno, no soy clarividente y si pudiera ver el futuro tal vez no me dedicaría a 
esto!!. Bromas aparte, creo que con el esfuerzo de todos, emisores y receptores 
de información, esta profesión tiene el futuro asegurado. Nada ni nadie la puede 
parar. Lo que esta claro es que cambiará en cuanto al método, canales, etc. pero 
no en el sentido y fin último. Si el profesional se mantiene firme y con el ánimo de 
trabajar seriamente y la sociedad lo apoya ( dado que lo necesita) deberíamos ser 
optimistas

Gracias!

www.alfonsrodriguez.com       
www.thethirdrider.org

L’Alfons és una d’aquelles persones que transmet passió, compromís, però sobre tot esperança.
Un gran fotògraf, un gran periodista, però sobre tot una gran persona. 
Ha viscut en pròpia persona i de molt a prop tot allò que moltes persones no volen veure des del nostre món bonic i escèptic. 
La frase que personalment m’ha colpit de l’entrevista és “Crear conciencia es el fin último de esta profesión y no realizar fotos.”

Gaudiu de les seves fotos però sobre tot recolliu el missatge.

Alfons Rodríguez, documentalista fotogràfic 26

www.alfonsrodriguez.com
www.thethirdrider.org
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EL REPORTATGE

Ardea-cinerea

En Agus és un dels membres més 
antics de l’Associació, especialista 
en fotografia de natura, aquí teniu 

una mostra del seu treball.
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EL REPORTATGE

La Foradada
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EL REPORTATGE

Convolvulus-arvensis
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EL REPORTATGE

Mycena
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EL REPORTATGE

Mycenas
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EL REPORTATGE

Geranium-robertianum
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EL REPORTATGE

Ardea-cinerea

El vol de l’ànec
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EL REPORTATGE

Melanargia

Sarcocypha-
coccinea
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EL REPORTATGE

Salt del molí

Lycaenidae
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Tècnica

Quan es crea una capa de corbes, es pot fer l’ajust de la foto utilitzant el comptagotes dels punts blanc, negre i gris neutre de la foto.

El punt blanc i negre d’una foto es poden trobar bastant fàcilment i en marcar-los amb el comptagotes corresponent  s’ajusta automàti-
cament la foto, ara bé trobar el punt gris neutre no sempre és fàcil.

En la foto es pot veure que les dues samarretes la blanca i la negre serveixen per a trobar fàcilment els punts que podem considerar blanc 
i negre de la foto. 

Punt negre

Punt blanc
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Tècnica
Com trobar el punt gris neutre d’una foto.

Els següents passos mostren una formaperpoder obtenir el punt gris neutre d’una 
foto.

• Obrir la foto i crear una nova capa buida.
• Menú Selecció i Omplir, utilitzant un color gris 50%.
• Canviar el mode de fusió a diferència.
• Seleccionar “Umbral” en el menú desplegable “Crear nova capa de farciment o 

ajust” a la part inferior del panell Capes.
• En el panell d’ajustos es mou el regulador que hi ha per sota de l’histograma to-

talment a l’esquerra, la foto es tornarà blanca.
• A continuació, es mou el regulador lentament cap a la dreta, les primeres àrees 

que apareixen en negre són els tons mig neutres.
• Amb l’eina Mostra de Color, que està dins de Comptagotes, es pot posar una 

marca.
• Les dues capes que hem creat ja es poden eliminar.
• Ara sí, es crea una capa de Corbes i ja podem triar els punts blanc, negre i gris 

neutre.

Tota aquesta informació ha estat extreta de diferents medis

Gris neutreCapa gris a diferència
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No podem entendre les relacions internacionals actuals, 
a principis del segle XXI, sense fer referència als grans 
esdeveniments i canvis socials, polítics i econòmics so-
ferts al segle passat. Henri Cartier-Bresson en va ser 
un testimoni privilegiat i n’ha deixat constància en una 
obra immensa i d’una qualitat excepcional. Les seves 
fotografies tenen  un gran valor artístic i periodístic. Ho 
va fer amb una petita màquina Leika que el va acom-
panyar al llarg de tota la seva vida professional. Els seus 
biògrafs no han dubtat en qualificar-lo com a “la mirada 
del segle”

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) neix a França en el si 
d’una família burgesa de cognoms socialment influents 
tant per part de pare (Cartier) com de mare (Bresson. El 
jove Henri no es va interessar mai per l’empresa familiar 
i es va mantenir ferm en la seva voluntat de fer un camí 
propi. De caràcter independent i sensible, va mostrar 
una especial vocació per a l’art i la literatura. Va assistir 
a classes de dibuix i pintura amb uns bons mestres que 
van introduir-lo en les noves tendències artístiques i en 
l’estudi dels clàssics. Aquests anys seran claus per en-
tendre tota la seva obra, la mirada d’Henri Cartier-Bres-
son serà sempre més la d’un pintor.

Henri Cartier-Bresson es va introduir en la fotografia una 
mica per atzar. En el seu interès pel món artístic va to-
par amb unes fotografies de Martin Munkacsi que el van 
colpir i li van obrir tot un món de possibilitats per expe-
rimentar. Va entendre que la màquina de fotografiar pot 
dibuixar en un instant un quadre que la mirada de l’au-
tor ha estat capaç d’aprehendre de la realitat. Per a ell, 
i seguint les passes de Joyce, “mirar” és un acte total 
on hi participa el cos, l’emoció, la raó, el temps i l’espai. 
En aquesta mirada rau l’acte creatiu del fotògraf. És la 
recerca de “l’instant decisiu”, aquell moment que trans-
cendeix, que explica més que ensenya, en el qual  hi ha  
compresa tota una història. També és la mirada d’un 
caçador, afició que va practicar en la seva joventut, que 
té un posat silenciós i discret i que està amatent a tots 
els signes que l’envolten. 

Va iniciar la seva trajectòria professional d’una mane-
ra molt lliure seguint la seva voluntat de conèixer altres 
cultures. Viatja a l’Àfrica, a Mèxic i a Espanya i inicia 
els seus primers reportatges. La seva mirada és pròpia 
d’un antropòleg, les seves fotografies capten una ma-
nera de viure, d’estar en el món, la idiosincràsia d’un 
poble a partir d’unes persones singulars. Més endavant 
entra en el periodisme treballant per les revistes més 
prestigioses del moment. Els seus reportatges ressal-
ten per la seva capacitat en copsar  les vivències de 
les persones que són protagonistes d’uns fets. N’és un 
exemple el reportatge de la coronació del rei Jordi VI del 

Regne Unit el 1937: no va fer cap imatge del monarca i 
va fotografiar tant sols la gent al carrer. 
Va connectar amb els corrents més avantguardistes 
com ara els surrealistes però va evitar que fos etiquetat 
per cap corrent concret. Es va mostrar sempre gelós de 
la seva llibertat artística. També va simpatitzar amb la 
causa republicana espanyola i es va posicionar contra 
el nazisme. Va ser empresonat al 1940 en un camp de 
concentració durant gairebé tres anys del qual va poder 
fugir-ne després de diversos intents. 

CONTRAPORTADA 46per Consol Areñas i Rusiñol



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.
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Van ser uns anys molt durs en els que no va fer ni una 
sola fotografia. La seva mirada va restar muda i apaga-
da. Un cop lliure, el 1943, va participar en la lluita clan-
destina fins el final de la guerra i va poder documentar 
l’ocupació i l’alliberament de França. Henri Cartier-Bres-
son va lluitar per ser una mirada lliure en un món lliure.
 
Va conèixer altres fotògrafs amb qui va compartir in-
quietuds i treball. Va participar en la creació de l’Agència 
Magnum juntament amb David Seymour, Robert Capa, 
William Vandivert i George Rodger. Aquesta agència fo-
togràfica va néixer per a protegir la llibertat dels fotògra-
fs i els seus interessos professionals. Reaccionen a una 
pràctica usual de les Agències que era introduir peus 
de fotografies sense el consentiment de l’autor on po-
dien manipular la informació genuïna de la imatge. Henri 
Cartier-Bresson va ser molt sensible a aquest fet i ano-
tava els comentaris que havien d’acompanyar les seves 
fotografies de forma sistemàtica en petits quaderns. En 
canvi es va desentendre d’altres aspectes tècnics, com 
ara el revelat, que  confiava als especialistes. 

El conjunt de l’obra d’Henri Cartier-Bresson sorprèn per 
la quantitat de fets històrics transcendents que va docu-
mentar com a foto-periodista. Va ser present durant la II 
Guerra Mundial a Europa, a l’Índia en la mort de Ghan-
di, a la Xina durant la victòria del moviment revolucionari 
de Mao i a la Rússia de Kruschef. I és més sorprenent 
encara veure que ho va fer sent lleial als seus principis 
com artista. Els seus relats gràfics tenen vida, estan ca-
rregats d’emoció i mostren comprensió i respecte per 
les persones. La seva mirada és una mirada humanista.
 
Henri Cartier-Bresson va ser també un gran retratista. 
Avui moltes de les persones a qui va fotografiar són re-
conegudes com a persones cabdals del segle XX dins 
del món polític, literari, científic o artístic. Va fotografiar a 
Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Albert Camus, Richard 
Nixon... i molts d’altres. Per Henri Cartier-Bresson un 

bon retrat és aquell que capta alguna cosa íntima del 
personatge, aquell moment en què la persona fotogra-
fiada s’oblida del seu entorn i està absorta en si ma-
teix, en la seva intimitat. Un exemple és la fotografia del 
matrimoni Curie que va ser presa en el mateix moment 
que la parella va rebre al fotògraf a la porta d’entrada a 
casa seva. Va fer-los més fotografies però per a ell l’úni-
ca vàlida va ser la presa en aquell moment decisiu. Un 
altre exemple és el retrat que mostra a l’escultor Alberto 
Giacometti creuant el carrer un dia de pluja. Henri Car-
tier-Bresson era allà per a veure’l i immortalitzar aquell 
precís instant. 

CONTRAPORTADA 47per Consol Areñas i Rusiñol

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

