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CANVIS I MÉS CANVIS

S’ha acabat l’estiu i és època de canvis. Hi ha canvis obligats: canviem d’estació, els nens canvien de curs, hem 
de canviar els hàbits de l’estiu per a la normalitat de la resta de l’any..... Canvis irreals: com les dietes miraculo-
ses, o hores i hores al gimnàs per aconseguir una figura desitjable.....Hi ha  canvis que estan per venir, polítics, 
econòmics, culturals, nacionals…… Canvis i més canvis.....La gent vol i necessita aquests canvis, vol veure i 
sobretot creure que més enllà del que tenim, es pot construir quelcom millor. Però els canvis fan mal i són difícils, 
per tant hem d’estar preparats i engrescats pel que ha de venir. 

La fotografia no està al marge d’aquests canvis, i està en permanent evolució, i ens fa plantejar contínuament el 
canvi, a què? Doncs a nous formats de càmeres ( full frame, mirrorless,.....), noves tendències ( instagram, cine-
magraph, ...), nous canals de coneixement ( online, presencial, workshops,...), i hem d’estar sempre disposats 
a investigar, provar i entendre aquests canvis.

Igual que el món que ens envolta, la nostra Associació està sotmesa a canvis contínuament, i nosaltres també 
hem d’estar preparats i disposats a que aquests canvis ens facin créixer. 

Canvis i més canvis.

Rafa

EDITORIAL
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NOVEMBRE

QUÈ PASSARÀ?

DESEMBRE

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.

1    Comença la fotolliga. Tema del mes: Abstracte.

14   Il·lumina’t

14, 15, 16  Taller: “El límit a la fotografia de paissatge” Cap de setmana fo- 

   togràfic amb Borja Bouza

25    Últim dia per participar a la fotolliga.

26   Primer dia per votar a la fotolliga.

28   Inauguració exposició Can Pedrals.

30    Últim dia per votar a la fotolliga.

1  Comença la fotolliga del mes. Tema: Autoretrat anònim.
12  Il·lumina’t.
13 Sopar de Nadal
25  Últim dia per la fotolliga.
26 Comença la votació de la fotolliga.
31 Últim dia per votar a la fotolliga.

per  Jaume Caballé



5QUÈ PASSARÀ?

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

    Recordeu:

   Tots el dimecres del 19 d’octubre al 7 de Gener, Curs iniciació a la fotografia I, al C.C. Jaume Oller

GENER

Probablement aquest mes és farà una secció de fotografia d’estudi .

1  Comença la fotolliga del mes. Tema: Emocions.

7 Ultim dia del Curs: Iniciació a la fotografia I

9  Il·lumina’t.

21 De 19 a 21. Inici del Curs iniciació a la fotografia II, al CC Jaume Oller.

25  Últim dia per la fotolliga.

26 Comença la votació de la fotolliga.

31 Últim dia per votar a la fotolliga.

per  Jaume Caballé

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


6ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

L’existència d’aquest monestir es deu a la voluntat de la reina Elisenda de Montcada 
(1292?-1364), esposa de Jaume II, que el 1322 ja havia manifestat la voluntat de fun-
dar un monestir de clarisses. L’operació va començar amb l’obtenció, amb aquesta 
finalitat, de l’oportuna llicència del papa Joan XXII. Inicialment es va fer una donació 
d’una finca de Valldaura, però la mateixa Elisenda va adquirir el 1326 uns terrenys al 
lloc de Pedralbes, el lloc on encara es troba el monestir, potser per donar més segure-
tat a la comunitat que, tot i estar apartada de la ciutat, no es trobava isolada i quedava 
propera a Sarrià. Es va posar la primera pedra aquell mateix any i el 1327 ja es va poder 
inaugurar. Tot i no estar acabat, el lloc ja era habitable i els espais utilitzables en cosa 
d’un any de treballs. Aquella primera comunitat estava formada per catorze religioses 
que procedien del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona.

Entrada normal: 7€ Grups, menors de 25 i majors de 65 anys: 5€ 

per  Antoni Sesen

Besalú

Monestir de Pedralbes

Bisuldunum, com es coneixia el lloc en els seus orígens, va néixer com una gran for-
talesa aixecada entre els rius Fluvià i Capellades, i encara avui conserva la seva màgia 
medieval. 
Val la pena perdre’s entre els seus carrers, alguns realment estrets, i passejar pel casc 
històric en un ambient que ha estat gairebé inalterable. 
La millor manera d’entrar a Besalú és creuant el pont medieval aixecat al segle XII so-
bre les aigües del riu Fluvià, una obra que, sens dubte, s’ha convertit en la targeta de 
visita per excel·lència de la vila, emblema de la localitat des de temps immemorials.
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A ningú no se li escapa que estem vivint moments molt importants en la història de Cata-
lunya. Ningú no sap del cert  quins fets esdevindran en el futur més pròxim realitats paleses, 
però tots sabem que les imatges que veiem als diaris i a televisió formaran part algun dia dels 
llibres de text dels nostres fills i néts.
L’exposició que us proposem en aquest número ens mostra una colla de fets remarcables que 
ocorregueren a la nostra ciutat durant el segle XX.

L’EXPOSICIÓ

De Macià a Tarradellas, és un recull d’imatges de particulars que il·lustren una part de la nos-
tra història, iniciada i acabada amb actes reivindicatius. La presència a Granollers de dos 
polítics eminents com Francesc Macià i Josep Tarradellas, separats en el temps per més de 
seixanta anys, és només el pretext per mostrar-nos fets i actes que també esdevingueren 
història de la nostra ciutat.

Un primer període s’inicia amb actes nacionalistes, amb la proclamació de la República i 
l’esclat de la Guerra Civil. No us perdeu la imatge de la Porxada, de gom a gom, durant 
l’acte de proclamació de la IIª república. De ben segur reconeixereu antigues botigues (i 
algunes que han arribat fins a l’actualitat). 

El segon és un període de silenci i repressió, on la cultura catalana només pot expressar-se 
per mitjà del seu folklore: la sardana o el cant coral.

I per últim el darrer període, un temps de proclames i de presència de la ciutadania al carrer, en actes reivindicatius que donaran pas a una 
etapa de llibertats. Per exemple, l’acte d’inauguració d’un carrer amb el nom del president Companys, afusellat a la fi de la Guerra Civil.

Així que ja ho sabeu, granollerins de totes les èpoques han participat dels moments més remarcables de la nostra història; aneu-los a 
veure en aquesta exposició que trobareu a la planta baixa de l’Ajuntament de Granollers (Plaça de la Porxada) del 9 de setembre fins al 
28 de novembre.

La història és viva! i és fotografia.

De Macià a Tarradellas, per Ester Garcia i Xavier Torruella
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Parc Nacional d’Aigües Tortes i estany de Sant Maurici

La Generalitat convoca el XXI concurs de fotografia (fins al 31 d’octubre), així com una 
exposició de les fotografies concursants visibles des de desembre de 2014 a juny del 
2015.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/2014_concurs_foto#Horaris

L’EXPOSICIÓ

Génesis. 

Sebastiao Salgado al Caixa Forum de Barcelona (del 23 d’octubre al 8 de febrer).

https://proticketing.com/caixaforum_bcn/es_ES/entradas/evento/2121

Monphoto 2014. Exposició fotogràfica.

Exposició de fotografies presentades al concurs Internacional de fotografia de natura, 
a la sala polivalent de la biblioteca municipal de Lloret de Mar. (del 3 al 31 d’octubre).

Altres exposicions interessants, per Ester Garcia i Xavier Torruella

%20http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/2014_concurs_foto%23Horaris
https://proticketing.com/caixaforum_bcn/es_ES/entradas/evento/2121
%20http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/2014_concurs_foto%23Horaris
%20http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/2014_concurs_foto%23Horaris


A LA XARXA

Especial bodegons
http://antona.wordpress.com/2010/01/21/bodegon/  

En aquesta web podem aprendre diferents tècniques per a la realització de bodegons.

Nota de l’autor:
“En un bodegón, sin embargo, todo lo pone la imaginación de su autor, resulta de su capaci-
dad para producir y crear la escena: primero con la acertada elección de sus objetos, pres-
tando especial atención a sus formas, volúmenes, tamaños, colores y texturas; segundo con 
un perfecto dominio de la iluminación que cree la atmósfera adecuada y proporcione un toque 
especial a lo fotografiado, resaltando con fuerza sus características. Tercero, con una compo-
sición y encuadre elegantes fruto de una colocación armónica de los elementos y de un fondo 
acorde con ellos.”

http://35photo.ru/genre_104/

En aquesta altra podem gaudir d’una galeria amb fantàstics bodegons.

Paisatges de menjar de Carl Warner
http://marcianosmx.com/paisajes-comida-carl-warner/     
http://www.carlwarner.com/foodscapes/

Sorprenent el que és capaç de fer Carl Warner amb el menjar, val la pena fer una ullada al 
seu món màgic.

9per Antoni Sesen

http://antona.wordpress.com/2010/01/21/bodegon/
http://35photo.ru/genre_104/
http://marcianosmx.com/paisajes-comida-carl-warner/
http://www.carlwarner.com/foodscapes/


LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Jobi, el 6 de setembre

Francesc ha dit...
Bona captura

Marta ha dit...
Impressionat ! Bona !

Juanjo ha dit...
Impressionant Joan, no ha de ser fàcil fer aquest 
tipus de fotos. Ens pots fer 5 cèntims? O potser 
una xerrada? je je..

Frederic ha dit...
Molt bona, felicitats !!!

Tomàs ha dit...
Molt oportuna Joan !!!

10

Jobi ha dit ...

Aquestes fotos son molt facils de fer, el difícil es trobar “la tormenta perfecta” 
com ho va ser l’altre dia



FOTOLLIGA

Guanyadors 2013/14 
Enhorabona

Juny 
Moviment 
Ferran

Setembre. Vent. Rafa Fernández

11Guanyadors



TECNOLOGIA

És una aposta de Sigma per oferir òptiques 
d’alta qualitat a un preu assequible, en format 
Full Frame i APS-C.
Tots ells es poden connectar a l’ordinador mit-
jançant l’USB Dock, per poder calibrar l’enfoc, 
actualitzar el software i altres paràmetres.

 Sèrie Art de Sigma  

18-35 mm F1.8 DC HSM
24-105 mm F4 DG OS HSM
30 mm F1.4 DC HSM
35 mm F1.4 DG HSM
50 mm F1.4 DG HSM

DC: Càmeres APS-C
HSM: Hyper-Sonic Motor
DG: Càmeres full frame
OS: Estabilitzador òptic

 Un 50 mm d’altíssima qualitat, d’un preu mig, que permet un bokeh impressionant. 

Construcció: 13 elements en 8 grups
Angle de visió (equivalent a 35mm): 46.8º
Nombre de làmines del diafragma: 9 
Apertura mínima: F16
Distància mínima d’enfoc: 40 cm
Ampliació màxima: 1:5.6
Diàmetre del filtre: 77mm
Pes: 815 g

 Característiques tècniques

Obtectius Sigma sèrie Art

12Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art



Memorial Jesús Gómez CUP2014 13Fotos guanyadores
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L’ENTREVISTA 

Núria Sempere Serrano, té 28 anys i és membre 
de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller  des 
de l’any 2013. Participa com a Vocal dins de 
la Comissió d’Activitats Fotogràfiques

Des de quan i per què l’afició a la fotografia?
Ja des de petita i dins l’ambient de la família. Quan sortíem de viat-
ge o excursió, vaig ser molt aviat l’encarregada de fer les fotografies. 
Ja m’agradava fotografiar. Després, durant alguns estius, que és 
quan tenia més temps, em vaig dedicar a organitzar cronològica-
ment totes les fotografies de la família. Però, quan vaig aficionar-me 
de veritat va ser, fa uns cinc o sis anys, quan la meva parella em va 
regalar la meva primera màquina reflex digital.

Estan relacionats els teus estudis o la teva feina amb la fotografia?
No,  els meus estudis són científics i exerceixo de professora de 
Mates, Física i Química, la professió que ja volia quan estudiava. La 
fotografia és sols un hobby. 
 
Has fet cursets de fotografia i/o tractament digital?
He fet els tres nivells de cursos que organitza l’Associació junt amb 
els Centres Cívics. Nivell 1, Nivell 2 i multidisciplinari. 

Pel que fa al Photoshop sóc autodidacta. Abans em passava molt 
de temps modificant les fotos, però ara cada vegada les retoco 
menys, sols en els factors més basics. Algunes  vegades, en dispa-
rar una foto, ja sé si farà falta fer-hi algun retoc concret -si té alguna 
mancança.

T’agrada participar en concursos o rallis?
Sí, sobretot els Rallis, per mi són com una cursa, el tema és secret i 
no hi ha possibilitat de retocs. També m’agraden els concursos; es-
pecialment la Foto Lliga és molt bona idea. Cada mes és un repte. 
És una activitat participativa i motivant, i m’obliga a treballar temes 
específics que són, a vegades, difícils.

Has obtingut algun Premi? 
Aquest any i el passat, en el Ralli de Granollers, he guanyat el premi 
a la millor fotografia de tema.

La fotografia com a document o la fotografia com a art? 
Per a mi és totes dues coses alhora, una cosa no va sense l’altra.

Per tu què és una bona fotografia? 
És difícil d’explicar. Per a mi és la que no puc deixar de mirar, sé que 
l’admiro i la valoro, però a vegades em resulta impossible analitzar-la 
i arribar a saber el perquè.

En fotografia quins són els teus temes o tema preferits?
Per a mi tots i cap, vaig a ratxes, potser els que menys he practicat 
són el retrat i la fotografia de carrer. Però no els vull pas deixar de 
banda.

Blanc i negre o color?
Si una imatge és bona en blanc i negre la prefereixo més així que en 
color. Són més intenses, expressen més sentiment.

15Núria Sempere, per  Montserrat Mas



L’ENTREVISTA
I quins programes d’ordinador li recomanaries?
Bàsicament dos: per edició el Photoshop i per ajustaments i biblioteca (or-
ganització d’imatges) el Light-room. Si volgués dedicar-se a temes de pai-
satge, 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’indret que desit-
gis a quina hora sortiran o es pondran el sol i la lluna, i el seu recorregut.

Voldries dedicar-te professionalment a la fotografia?
No, la vocació professional no té res a veure amb la fotografia, són dues 
coses separades. Si agafés la fotografia com a professió deixaria de ser un 
hobby.

Practiques altres hobbies ?
Sí, faig natació, bicicleta,...  m’agrada molt practicar qualsevol esport. 

Cóm veus el fet fotogràfic?
Fer fotografies sols per mirar-les i tenir-les guardades, per a mi no és sufi-
cient. M’agrada compartir-les amb altres persones i comentar-les. Aquest 
va ser el principal  motiu per entrar en l’Associació, a més tenia temps lliu-
re per omplir i desitjava connectar amb gent que tingués la mateixa afició. 
M’agrada molt la crítica fotogràfica, que cada persona pugui expressar què 
li suggereix una foto, si la troba ben realitzada, composició, il·luminació, què 
transmet, etc. voldria  que dins les diverses activitats i hagués més espai 
per desenvolupar això: fer crítiques, explicar, dir que ens sedueix o que 
ens molesta de cada imatge. Fer crítiques i acceptar-les. Fins a cert punt 
tirar-se a la piscina.  Crec que és una activitat que hauríem de fomentar. 
També penso que podríem fer més comentaris en el blog. 

Gràcies Núria per deixar-nos conèixer les teves idees i inquietuds en el món 
de la fotografia. 

16Les seves fotografies
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EL FOTÒGRAF

Com definiries el teu treball?

Com foto periodista, el meu treball no sols comporta cobrir informa-
cions fotogràficament. Es una opció personal, una forma de veure les 
coses i implica, o ha 
d’implicar, una gran responsabilitat en tot allò que fas, del què i com ho 
fotografies, sense interposar-te en la realitat i ser conscient, responsa-
ble i ètic en tot allò que vols mostrar

Quin tipus de fotografia t’agrada més tocar? 

Aquella que em permet el contacte amb la gent.

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

El fet de fotografiar gent, per exemple al carrer, sempre implica respec-
ta cap a la persona a retratar. Mai demano permís intento apropar-m’hi 
amb tota tranquil·litat. La persona observa perfectament que vaig a fer-li 
una foto. Si en qualsevol moment em diu que no vol ho respecto i mar-

Davir Airob, foto periodista, per Frederic Monmany

David Airob (Barcelona, 1967) treballa com a fotògraf de plantilla al diari “La Vanguardia”, on va ser Cap Editor de fotografies des 
de 2007 fins 2010. 
Des de la seva incorporació el 1990, ha cobert per aquest diari una àmplia gamma de temes: des de les campanyes electorals 
als Jocs Olímpics i la Copa Mundial de Futbol. 
A més del seu treball a “La Vanguardia”, ha portat a terme altres projectes personals i ha guanyat diferents premis internacionals. 
Les seves imatges s’han publicat en revistes internacionals com Time, Paris-Match, Der Spiegel, entre d’altres. 
Co-fundador del “Centre de Fotografia Documental de Barcelona”, ha dirigit classes magistrals, tallers i conferències en diverses 
universitats espanyoles i centres d’educació. 
Membre de jurats en concursos de fotografia, el seu treball com a fotoperiodista s’ha mostrat en diverses exposicions i llibres 
individuals. Editor de “TheWside”, el blog del fotoperiodisme i l’edició de fotos.

xo. Crec que la nostra actitud i comportament és molt important a l’hora 
de treballar.
Quin treball t’agradaria fer i encara no has pogut fer?

Ara mateix no ho sé. Hi ha moltes històries per fer i descobrir.

Creus que el digital ha dut una massificació a la fotografia i un de-
creixement de la qualitat?

No. Crec que la tecnologia digital ha apropat molta gent a la fotografia 
i no deixa de ser un suport més. Ara es fan moltes més fotografies tan 
bones o tan dolentes com abans, sòls és necessari saber-ho diferen-
ciar i aquí està el problema en moltes ocasions.

Darrera de cada foto hi han moltes hores de post processat?

Només el temps necessari per ajustar nivells, color i poca cosa mes. Si 
he d’ estar molta estona retocant una foto es que no he fet bé la meva 
feina a l’hora de disparar la fotografia. És en aquest precís moment on 

22



EL FOTÒGRAF

http://www.davidairob.com

La frase que personalment m’ha colpit de l’entrevista és “Gaudeix i siguis honest a l’hora de fotografiar.”

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

està la imatge i l’acte fotogràfic, no amb hores posteriors davant de l’or-
dinador.

Inclús un tema com pot ser “White Niemeyer”, un assaig fotogràfic del 
Centre Cultural Niemeyer d’Avilés, hi ha poquíssim retoc perquè totes 
les fotos es van fer sobreexposant entre tres o quatre diafragmes a l’ho-
ra de disparar. La postproducció de tot el reportatge va ser rapidíssima.
  
T’has quedat moltes vegades sense poder fer aquella foto que...?

Sempre penso en aquelles fotografies que vaig veure en algun moment 
i no vaig poder fer per no portar la càmera amb mi. En recordo poques 
però eren Precioses !!!!!

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

Ara mateix t’en podria dir mil. Però més que un consell, et destacaria un 
comentari que em va fer fa poc el foto periodista Joan Guerrero quan 
un dia a casa seva em digué: “Per ser bon foto periodista és necessari 
ser bona persona.” Aquesta frase implica molts valors que crec impres-
cindibles per fer correctament la nostre tasca. 

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

Gaudeix i siguis honest a l’hora de fotografiar. 

Què opines del futur professional de la fotografia?

Si sòls em centro amb el fotoperiodisme, crec que aquest està vivint 
uns moments estranys. La qualitat dels fotògrafs és boníssima però fal-
ten suports on publicar els treballs. Cada cop hi ha menys mitjans de 
comunicació a Espanya per motius econòmics i això fa que molta  gent 
hagi de mirar enfora per poder treballar. Crec que aquesta és una bona 
opció per buscar feina en un futur.

He estat mirant les teves fotografies a la plana web i algunes em 
donen la sensació de “temps detingut”, és una sensació meva o és 
un efecte buscat? 

Crec que pot ser més una sensació que quelcom buscat.

23Davir Airob, foto periodista

http://www.davidairob.com


EL FOTÒGRAF 24



EL FOTÒGRAF 25



EL FOTÒGRAF 26



EL FOTÒGRAF 27



EL FOTÒGRAF 28



EL FOTÒGRAF 29



EL REPORTATGE

El mes de juny d´aquest any 
2014, a la Biblioteca Can Pe-
drals de Granollers, es va inau-
gurar una Exposició de Fotogra-
fies anomenada “MISSATGES” 
en què cadascuna portava un 
“missatge” escrit.

Fa uns anys, una profunda re-
flexió personal i unes vivències 
molt positives, em van despertar 
un estat de pau interior i una ins-
piració molt especial.

Amant de la comunicació, vaig 
unir la imatge i la paraula en una 
mateixa obra per tal de poder 
transmetre, si és possible, algu-
na cosa més, “un missatge”!

Marta Buil i Maurici

Missatges, per Marta Buil i Maurici 30
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 Instantànies

Tècnica

Menú emergent
Preestablerts

Instantànies

Guardar

 Ajustaments preestablerts

Es poden utilitzar les instantànies per guardar diverses sèries d’ajustaments 
d’imatges individuals.
Quan ajustem una imatge amb ACR podem guardar diferents instants i poder 
comparar, més tard, quina versió ens agrada més. 
Per guardar una instantània dels ajustaments que hem d’una imatge fem clic a 
la pestanya d’instantània i després al botó que hi ha al costat de la paperera, 
s’obre el panell Nova instantània i la podem guardar amb el nom que ens inte-
ressi. Podem seguir treballant amb la imatge i guardar tantes instantànies com 
vulguem.
Per recuperar la instantània només hem de tornar a la pestanya i clicar-hi sobre.
Les instantànies es perden en tancar la imatge.

És possible crear ajustaments preestablerts i aplicar-los des del menú.
Per crear un ajust personalitzat s’obre una imatge i s’apliquen els canvis que ens 
interessin i triem guardar ajustaments en el menú emergent, li assignem un nom 
i quedarà guardat per sempre a diferència de les instantànies. Per aplicar-ho 
també en el menú emergent triem Aplicar ajust.

Tota aquesta informació ha estat extreta de diferents medis
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Ernest Shackleton, l’any 1914, publica a la premsa britànica aquest breu anunci: “Es busquen homes 
per a un viatge perillós. Sou baix. Fred extrem. Llargs mesos de completa foscor. Perill constant. No s’as-
segura el retorn amb vida. Honor i reconeixement en cas d’èxit.” Shackleton es prepara per fer una gran 
gesta, la travessa a peu de l’Antàrtida des del mar de Weddell al mar de Ross. Aconsegueix reunir per 
a la seva expedició una tripulació de 56 homes i dos vaixells, l’Endurance i l’Aurora, així com 69 gossos 
de trineu canadencs. 

Shackleton és conscient de l’interès de la gent per l’Antàrtida i preveu que les imatges i pel·lícules de la 
travessia seran una gran font de finançament pel seu projecte. Frank Hurley, aventurer i fotògraf australià, 
s’afegeix a la tripulació de l’Endurance. 

Frank Hurley s’havia destacat en la fotografia per a postals a Sydney. Els seus grans encerts eren deguts 
a la seva capacitat de prendre imatges des de perspectives inusuals i privilegiades, una visió pictòrica de 
la composició i un treball de retoc en el laboratori per ressaltar els millors atributs de la imatge. Considera 
que la seva fotografia no és realista en el sentit de captar allò que hom veu, sinó que ell és un creador 
d’imatges i que utilitza  una maquinària per fer-ho de la mateixa manera que un pintor plasma la realitat 
amb els seus pinzells.  

L’Endurance es fa a la mar el 18 d’agost de 1914 i arriba a l’illa de Geòrgia del Sud el 5 de novembre. Un 
mes més tard es pren direcció sud cap al mar de Weddell. Hi ha les pitjors condicions de gel registrades 
fins aquells moments. Shackleton i la seva tripulació no arribaran mai al seu destí però viuran una gran 
proesa que requereix de la  tenacitat, esforç i enginy de tot un equip humà.

Frank Hurley escriu el seu especial quadern de bitàcola a través de les seves imatges. És capaç d’en-
filar-se al pal més alt amb les seves pesades màquines per tal d’obtenir el millor punt de vista. També 
retrata la vida a bord de l’Endurance el qual rep el sobrenom de el Ritz.

L’Endurance queda atrapat al gel des de gener a octubre de 1915. A finals d’octubre decideixen aban-
donar el vaixell i muntar un campament damunt d’una placa de gel amb l’esperança que el seu rumb els 
porti a terra ferma o que amb el desglaç de la primavera l’Endurance quedi alliberat. El destí no els serà 
propici i mesos més tard contemplen com naufraga el vaixell.

CONTRAPORTADA 39Destí l’Antàrtida, per Consol Areñas i Rusiñol



Shackleton i la seva tripulació inicien tota una epopeia per aconseguir sortir-se’n. Amb els bots salva-
vides poden arribar a l’illa Elefant. Han passat més de 497 dies al gel sobre el mar i estan esgotats.

Preparen un dels bots, el James Caird, i l’equipen per navegar. L’estratègia a seguir serà que Shac-
kleton, amb un petit grup d’homes, arribi a Geòrgia del Sud per  buscar ajuda i torni per fer el rescat 
dels que s’han quedat a l’illa Elefant.

A l’illa Elefant disposen per instal·lar-se d’un promontori estret i rocós exposat als elements. Posen 
les barques al revés sobre murs de pedra de cinc pams d’alçada i en aquest refugi viuen durant qua-
tre mesos. Les restes de les tendes les fan servir com a paravents “faldilla” al voltant de les parets.

Frank Hurley escriu en el seu diari: “30 d’agost (1916)... Dimecres... Dia de meravelles” Shackleton 
a bord del Yelcho arriba a l’illa Elefant i es compleix el rescat. La seva gran gesta ha estat sobreviure 
superant totes les adversitats. 

Aquest és un petit tast d’una gran llegenda que té un testimoni excepcional, Frank Hurley,  capaç 
d’oferir-nos imatges de gran interès documental i d’una gran bellesa. Si us voleu endinsar en aquesta 
aventura us recomano les següents publicacions: 

Alexander, Caroline (1998) Atrapats al gel Editorial Columna, 2007.

Autors diversos i fotografies de Frank Hurley (2001) Shackleton. La odisea de la Antártida. Edito-
rial Planeta, 2007.
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