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Intentaré donar resposta a les quatre preguntes sota el meu punt de vista, sempre discutible. 

EDITORIAL
Què som? Qui som? Què fem? Què volem?

Què som? 

Evidentment una associació, amb una finalitat 
molt concreta, gaudir de la fotografia, encara que 
com tota associació també tenim una finalitat so-
cial. 
La societat es vertebra de diferents maneres i 
una d’elles és mitjançant associacions, on les 
persones busquen espais de trobada per com-
partir aficions, aprendre d’altres i per sobre de tot 
relacionar-se amb la resta de participants. 

Què volem?

Això ho heu de dir vosaltres, un dels puntals de 
l’associacionisme és la participació i tots hi esteu 
convidats a participar-hi, amb les vostres idees 
i propostes, la feina de la junta és tirar-ho enda-
vant, i recordeu que estem aquí per fer fotos i 
com més i més bones millor !!! 

Bon estiu
Frederic Monmany, president de l’A.F.J.O.

Qui som?

Torna a ser evident: un grup de socis, cadascun 
amb el grau d’implicació que ha triat, uns parti-
cipant de totes les activitats que munta l’asso-
ciació, d’altres de les exposicions, d’altres dels 
sopars i festes. La gràcia de la nostra associació 
és precisament aquesta no estem obligats a res, 
només a gaudir de tot allò que us proposem.

Què fem?

Fins ara una mica de tot, cursos, exposicions, 
sortides, trobades, concursos, aquesta revista..., 
algunes activitats amb molt d’èxit i altres no tant. 
La majoria d’aquestes activitats estan preparades 
per socis, que hi dediquen part del seu temps 
lliure i amb bona voluntat intenten que siguin del 
grat de la majoria.



4QUÈ HA PASSAT?

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

FESTA FI DE CURS
JULIOL

per  Jaume Caballé

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


5ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

Tots coneixem aquest petit i pintoresc poble que va néixer fa més de 1.000 anys en 
una vall alta del Pirineu, vora els primers trams del riu Ter, a 1278m d’altitud i on val la 
pena visitar l’església de Setcases, dedicada a Sant Miquel Arcàngel, de finals del se-
gle XVII. 
Sempre és un plaer passejar pels seus carrerons i segur que la càmera ens l’emporta-
rem ben plena de bones fotografies.

per  Antoni Sesen

Molló parc

Setcases

Molló Parc és un Parc Natural situat en un bosc on l’animació sorgeix del propi espai 
a través de la seva fauna i flora. I on, a més, el visitant no és un espectador qualse-
vol, sinó que esdevé un actor del seu propi recorregut a l’aire lliure mentre passeja pel 
bosc i els prats ubicats al cor de la Vall de Camprodon.
El recorregut indicat permet caminar entre cérvols, daines i cabirols; veure com s’ali-
menten i descansen els animals, com es relacionen entre ells, juguen i tenen cura 
de les seves cries, entre altres. Així mateix, el parc guia al visitant cap al recinte dels 
caprins, ocupat per la Cabra Hispànica, i d’altres recintes on s’hi podran observar mu-
flons, óssos, isards i marmotes.
Preus: Adults més de 13 anys: 14 € / pers.
Menors de 3 a 13 anys: 10,00 € / pers

http://www.molloparc.com/
http://www.setcases.cat/


6L’EXPOSICIÓ

Fa molts i massa anys que era jovenet i recordo, potser degut a 
l’innocent joventut, una Fira de l’Ascensió maca i vistosa, una fira 
que deixava certa empremta en la nostra ciutat.

També recordo amb enveja les filmacions del pare, de fires ante-
riors, on hi apareixien carros de cavalls i voreres plenes a vessar 
de gent encuriosida gaudint de la desfilada.

De tot això en fa molts d’anys.

Amb el temps l’Ascensió ha anat minvant “sense fre”, perdent sen-
tit i marginant-se any rere any respecte al que havia estat. Potser 
el canvi del Granollers “poble” al Granollers “ciutat” va agafar-la 
despistada.

No obstant, en el seu 65è aniversari, tot i estar molt lluny d’ésser 
una fira envejada per tota la contrada si que és veritat que es co-
mença a sentir un crit, (encara que fluix i tímid) però un crit que 
diu que si, que està viva i que vol tornar a ser el que havia estat. 
I ho vol fer amb estands d’interès per a la Granollers “ciutat”: Des 
de propostes d’horts urbans fins incloure una pinzellada ramade-
ra(encara que sigui perquè la quitxalla gaudeixi contemplant “bes-
tioles de pagès”).

La Fira del Bestiar els anys 1943 i 44, per Ester Garcia i Xavier Torruella
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I part d’aquest crit n’és l’exposició que podeu visitar fins el 14 
d’agost, on l’Arxiu Municipal ens mostra unes quantes fotos del 
passat gloriós de la Ascensió que enguany ha arribat a la seva 
65a edició.

No només en el recull de fotos te t’adones de la importància que 
havia tingut per a la nostra ciutat, sinó que també es fa palesa la 
llarga tradició de fires en el mateix text que encapçala l’exposició 
on se cita les fires de “Pascua Granada” de principis del segle XIV.

Novament us recomanem que, si esteu pel centre, entreu lliure-
ment als baixos de l’Ajuntament i gaudiu d’un trosset interessan-
tíssim de la nostra ciutat..I no us espanteu que amb deu minuts 
està vista.

A més a més, com en cada exposició, se’ns regala als visitants 
unes postals. Què més voleu? 

La Fira del Bestiar els anys 1943 i 44, per Ester Garcia i Xavier Torruella



8A LA XARXA (especial flash)

En aquesta pàgina trobareu un curs molt complet sobre l’ús del flaix.

http://www.aulafacil.com/cursos/t356/aficiones/fotografia/fotografia-con-flash-ii 

I en aquesta el sempre didàctic Hugo Rodriguez ens explica què és el flaix, els tipus que hi ha 
i les diferents maneres d’utilitzar-los.

http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flash00.htm

I finalment un vídeo de dues hores titulat: Curs Un any de fotografia. Sessió 6: Ús del flaix.

https://www.youtube.com/watch?v=ZVmvRS7tbd4

per Antoni Sesen

http://www.aulafacil.com/cursos/t356/aficiones/fotografia/fotografia-con-flash-ii%20
http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flash00.htm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZVmvRS7tbd4
http://www.aulafacil.com/


9LA FOTO DEL BLOG
Publicada per Antoni, el 9 de juny

Joseph ha dit...
Molt bona imatge i edició

Jaume Noguera ha dit ...
M’agrada moltisim, si molt bona imatge, 
felicitats

http://jaumeoller.blogspot.com.es/2015/06/capvespre-barcelona.html
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Maig
Minimalisme 
Àlex Fernández

Abril
Mans
Martí Rodríguez

Juny. 
Il·lusions optiques. 

Àlex Fernández

Guanyadors
FOTOLLIGA INFANTIL
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12TECNOLOGIA

CARL ZEISS és un dels més reconeguts fabri-
cants d’òptiques del món. 

Els seus estrictes controls de qualitat i l’arte-
sanal procés de fabricació converteixen les 
òptiques ZEISS és el referent per als fotògrafs 
més exigents. 

Les òptiques ZEISS garanteixen un òptim re-
sultat en les imatges, oferint alta definició, qua-
litat uniforme en tota la imatge i un excepcional 
rendiment del color. 

Els objectius ZEISS per a càmeres rèflex són 
mundialment reconeguts. 

Els seus focals van des d’un gran angular de 
18 mm fins als macro de 50 i 100 mm.
 
Les òptiques ZEISS de 35 mm són interna-
cionalment reconegudes per les seves presta-
cions i qualitat d’imatge en el camp del HDS-
LR.

 La crème de la crème

Fabriquen òptiques per a les principals mar-
ques, Canon, Nikon, Leica, Sony, l’enfoca-
ment sempre és manual i d’una precisió ex-
quisida.

Hi ha diferents sèries Distagon, Planar, Apo, 
i la sèrie Otus, en teoria els millors objec-
tius que es poden comprar avui en dia, però 
clar, ..., això te un preu que no es precisa-
ment baix.

Sempre a punt de disparar!!!

Objectius Zeiss
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Com definiries el teu treball ?

L’interès per la fotografia em va sorgir de molt petit, cap als 8 o 10 
anys, i no era simple curiositat: m’encantava revelar les meves fotos 
en blanc i negre amb l’ampliadora i el laboratori que em vaig muntar 
a casa. Paral·lelament, sempre m’agradava observar el comporta-
ment dels animals, especialment formigues, abelles i insectes en 
general.

No obstant això, des del punt de vista professional primer vaig fer 
la carrera de biologia i com a conseqüència d’algunes fotos Macro 
que necessitava per les meves investigacions d’ecologia de papa-
llones vaig tenir l’ocasió de començar a publicar en enciclopèdies, 
llibres, revistes, etc

Quina és la feina de la que ha quedat més satisfet?

Al Museu de la Ciència de Barcelona, magistralment dirigit per Jor-
ge Wagensberg, vaig inaugurar dues exposicions. Una era molt di-

dàctica sobre el món de les papallones, abastant els aspectes de 
biodiversitat, morfologia, cicle vital, ecologia ... amb maquetes de 
la seva estructura interna que els permet volar, etc. Va tenir èxit i va 
recórrer nombrosos centres culturals de tot el país durant anys.

L’altra titulada “Per nassos: essències i fragàncies naturals” va ser 
molt innovadora. Tractava sobre el món de l’olfacte i la vaig realitzar 
juntament amb el químic i amic Darío Sirerol, col·laborant també 
Esperança Colombo i Blai Espinet. L’objectiu principal era que la 
gent associés les meves fotografies de flors, plantes o animals amb 
les fragàncies creades per Darío, ja que és un geni en l’elaboració 
d’essències i olors ambientals. El resultat va ser impressionant, iti-
nerant més anys que qualsevol altra exposició de la Fundació la 
Caixa.

Així mateix, vaig participar en el projecte Mirada salvatge (d’Andoni 
Canela), realitzant l’assessorament científic del llibre, l’exposició i el 
web.
Vaig tenir l’honor de participar en l’obra enciclopèdica Història 

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona. 
Professor de Fotografia en diversos centres.
Ha realitzat treballs de recerca de Biologia i de fotografia amb Microscopi Electrònic de Scan-
ning, publicant més de 100 articles, autor / coautor de 12 llibres.
Ha realitzat la correcció científica i l’adaptació a la Península Ibèrica de nombrosos llibres, re-
dactat CD-ROM, ressenyes i col·laborat en programes de TV. 

Albert Masó, fotògraf de natura, per Frederic Monmany
EL FOTÒGRAF

http://albertmaso.com/w/
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Natural dels Països Catalans, del prestigiós socioecòleg Ramon 
Folch. Però sens dubte les contribucions més importants en el 
camp de la divulgació científica són les dues guies de camp. Una 
és la d’Aus de la Península Ibèrica i Balears (Planeta, 1999), escrita 
juntament amb el reconegut ornitòleg Francesc Jutglar, autor tam-
bé dels mil dibuixos que conté. L’altra és la Guia d’amfibis i rèptils 
de la Península Ibèrica, Balears i Canàries (Omega, 2011), de 850 
pàgines, realitzada amb Manuel Pijoan, amb més de 1.500 fotos 
de totes les espècies, que ens va portar 11 anys de les nostres vi-
des . Encara que també he publicat altres guies, estudis i assajos.

De tots els reportatges que he realitzat, és difícil escollir-ne un ... 
però el que tinc més present per l’esforç que m’ha comportat és 
l’últim que vaig escriure amb l’expert ornitòleg Lluís Solé: un ar-
ticle sobre el Kruguer National Park, de Sud-àfrica. S’ha publicat 
recentment en català i castellà al número 79 de la revista Mètode 
(hivern de 2014). També recordo diversos articles que m’han agra-
dat molt a la revista National Geographic, com ara el de “El món 
invisible”, aparegut fa un parell d’anys, sobre les ales de papallona 
fotografiades amb tècnica macro.

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

Molts. Un del Yeti i el de l’últim dinosaure perdut en un recòndit 
lloc d’Àfrica ....:-) Però seriosament m’encantaria fotografiar algun 
mamífer que s’hagi considerat extingit, però del que es descobre-
ixi una població desconeguda. I si això no succeeix, doncs algu-
na espècie encara no descrita, cosa que passa de tant en tant al 
sud-est asiàtic, a la selva amazònica, a Nova Guinea, etc. També 
m’encantaria fer un bon reportatge de l’Antàrtida, tant de paisatge, 
com de la fauna que l’habita.

Has fet fotos per tot el món. Quin és el lloc que més t’ha sorprès?

Per la bellesa del seu paisatge, tal vegada el primer parc natural 
de la història: Yellowstone, creat el 1872, sent un exemple mun-
dial i donant una lliçó als altres governs, especialment als prepo-
tents europeus, que estaven embrancats en les seves guerres. I 
per la fauna, el Kruger, instaurat el 1898, molt abans de la primera 
guerra mundial (1914-1918). 

Quan a Europa crèiem que estàvem més avançats que la resta del 
món, a Sud-àfrica feia temps que s’estava gestant un ambiciós 
projecte conservacionista, donant una lliçó exemplar a tots els 

Albert Masó, fotògraf de natura, per Frederic Monmany
EL FOTÒGRAF
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països. Es van criar moltes espècies diferents com rinoceronts, 
antílops ... i altres es van salvar de l’extinció, com el cas de l’ele-
fant, del qual quedaven 5 exemplars i ara ja n’hi ha 14.000.

Potser el més sorprenent del Kruguer sigui la tanca de 900 quilò-
metres que l’envolta, una construcció al·lucinant. Però fins i tot així, 
alguns caçadors furtius troben la manera d’entrar des Zimbabwe i 
sobretot des de Moçambic. El seu principal objectiu és matar ele-
fants i especialment rinoceronts per llevar-los els ullals i la banya i 
vendre’ls al mercat asiàtic. És per això que el parc ha augmentat la 
seva protecció amb ràngers i fins i tot amb personal de l’exèrcit.

Quins són els teus projectes actuals?

Molts. En primer lloc acabar d’escriure la tesi doctoral, sobre Ecolo-
gia i evolució d’insectes. Després, seguir en l’assessorament cien-
tífic de National Geographic, seguir donant cursos i finalment con-
tribuir a la tasca d’Australphoto (www.australphoto.com). No és una 
agència normal; és un grup de fotògrafs (la majoria de natura) que 
fan de guies fotogràfics per a què els viatgers tornin amb un bon 
reportatge fotogràfic. Sempre es fan amb grups reduïts i a destins 
especialment escollits, i portats per autèntics experts del territori 
i professors de fotografia. Per això els viatgers queden satisfets i 
cada any anem fent més safaris fotogràfics. Aquest 2015 ja hem 
fet Cuba, pel maig farem Etiòpia. I a l’estiu Bolívia, Perú, Kruger i 
Indonèsia.

Com veus el futur de la fotografia professional? Creus que el di-
gital ha dut una massificació a la fotografia i un decrement de la 
qualitat 

Personalment no m’afecta gaire perquè el meu ventall professio-
nal és ampli: publico en molts llocs, dono conferències, simposis, 
classes ... però crec que ha estat nefasta per a molts fotògrafs, ja 
que ha provocat la desaparició de grans revistes de ciència i natura 
com Altaïr, Natura salvatge, Natura, Biològica ... i la majoria de les 
que han aguantat la tempesta s’han vist obligades a baixar la qua-
litat per sobreviure. National Geographic és de les poques que ha 
pogut mantenir el nivell.

Als meus alumnes els dic que facin una comparació temporal de 
qualsevol revista d’aquesta índole i que escullin en una hemeroteca 
tres nombres: un fa vint anys, un fa deu i un altre actual. Tots 

Albert Masó, fotògraf de natura, per Frederic Monmany
EL FOTÒGRAF
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16Albert Masó, fotògraf de natura, per Frederic Monmany
EL FOTÒGRAF
arriben a la mateixa conclusió: la qualitat fotogràfica ha baixat tot i 
l’increment de les prestacions dels equips i la revolució digital. La 
fotografia està ara a l’abast de qualsevol persona i no em sembla 
malament, però està clar que a la fotografia de natura, per exemple, 
el professional marca la diferència. Abans s’encarregaven aquests 
treballs a fotògrafs professionals que coneixien la tècnica i els se-
crets de la natura. La fotografia científica, en canvi, encara és un 
camp molt professional i especialitzat.

Un altre problema que ha perjudicat molt al fotògraf professional és 
que, amb l’arribada d’internet, la gent ja no llegeix tant en format 
paper. La conseqüència és que les tirades s’han anat reduint de 
l’ordre de 15.000 exemplars a 1.500. El canvi no és dolent ni bo, és 
inevitable. El fotògraf que només es dedicava a la venda de les se-
ves imatges ha hagut de buscar una altra sortida professional i fins i 
tot ha hagut de canviar de feina. En el meu cas m’he pogut mantenir 
gràcies a la diversificació de les meves tasques. Crec que l’arribada 
de l’era digital ha perjudicat en major mesura, i amb diferència, la 
fotografia professional.

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

Me’l van donar alhora el meu pare i el Dr. Ramon Margalef, profes-
sor i director de la meva tesi doctoral. Em van dir: has de meditar 
molt l’elecció de la teva professió. Si t’equivoques, és molt difícil 
rectificar. És més important escollir la feina adequada que la dona, 
ja que sempre et pots separar, però si quan ets gran descobreixes 
que ha errat i que la teva vocació era una altra, què fas?

Per això estic content de tenir una feina molt maca: Fotografiar la 
natura.

Quin és el consell més important que tu donaries a un afec-
cionat ? 

Els recomanaria que primer de tot provin si els agrada la Fotografia 
de Natura. Proposo dues experiències: una sortida al camp pas-
sant el dia perseguint a un animal que no vol ser retratat i una altra 
en què romanguin un dia sencer amagat en un hide des de la sor-
tida a la posta de sol. Si gaudeixen d’aquestes dues experiències, 
no se’ls fa pesat i volen repetir, vol dir que són amants de la natura 
i que serveixen per això. Per els que vulguin endinsar-se al món de 
la Macro, els recomano que inverteixin el seu pressupost en dues 
coses : en cursos específics que els expliquin els secrets d’aques-
ta modalitat i en l’equip fotogràfic, que és bastant car.

El fotògraf de naturalesa ha de matinar per estar en acció quan les 
circumstàncies són més favorables tant pel que fa a la llum, com pel 
que fa a l’activitat de moltes espècies. També ha de tenir disciplina 
i iniciativa, llegir llibres tècnics i practicar molt amb el seu equip. 
Així mateix, ha de saber vendre el seu producte i això requereix 
assistir a conferències i simposis per relacionar-se amb gent del 
sector. Finalment ha d’estar disposat a professionalitzar-se sabent 
que és un treball precari que té els seus alts i baixos. Però la recom-
pensa és molt bona: per a mi, pel que fa a la faceta laboral de les 
persones, la major satisfacció que hi ha en aquesta vida és treballar 
en el que t’agrada, i estem parlant d’un dels treballs més bonics 
que existeixen .
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Me hice  miembro de la Associació Fotogràfica Jaume Oller hace varios años, 
siempre me ha interesado la imagen. He pasado por la pintura durante mucho 
tiempo y hasta hace poco por la escultura, pero la fotografía es la que me dio la 
oportunidad de expresarme con mayor libertad.

Antes de ese momento no había tenido ningún interés especial por la fotografía, 
a pesar  de todo siempre había tenido cámara de fotos y me gustaba la imagen. 
He hecho muchas fotografías en mi vida, pero sin ninguna pretensión.

A través de un taller de fotografía en el centro de Cultura de Canovelles entre los 
años 2003-2004, empecé a darle la gran importancia que tiene la fotografía para 
mi.

Alguien me habló de la Asociación, en mi caso fue Rafael Fernández (él también 
había participado en el taller de fotografía) el primer año mirando y escuchando. 
En aquel momento, en la Asociación había mucha efervescencia fotográfica. 

Allí pude hacer cursillos, charlas, exposiciones y salidas fotográficas que a mi me 
sirvió  para ir aprendiendo cosas sobre fotografías. Empecé a comprar y a leer 
libros y ver revistas de fotografías. Descubrí lo que era un angular y a partir  de 
entonces no he utilizado otro objetivos.

En varias ocasiones e participado en exposiciones colectivas e individuales...
En el año 2013 estuve implicado en un proyecto con otros compañeros en una 
Agrupación Fotográfica ( AFOCA ) de Canovelles, pero en el año 2014 se decidió 
deshacerla.

Juan Navarro
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Projecte personal on l’element principal és la bicicleta en totes les seves formes i utilitzacions arreu del mon.
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Associació Fotogràfica Jaume Oller
Centre Cívic Jaume Oller, Mare de Déu de Montserrat, 47 08401 Granollers
afjaumeoller@gmail.com  |   http://www.afjaumeoller.cat/
Disseny i maquetació: Alba Luís   |   Correcció: Magda Noguera
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