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Màgia

Diuen que la màgia no existeix, que tot es basa en trucs, en distreure l’atenció i ser molt ràpid.

Jo penso que en alguns casos la màgia sí que existeix. Sempre m’ha atret la força i el missatge que transme-
ten algunes fotografies.

Tots hem viscut moments que ens han semblat que haurien de ser eterns, inoblidables, que els voldríem con-
servar per a sempre. He après que la fotografia en part ho permet. Aquesta és la raó per la qual vaig interes-
sar-me en formar part d’aquesta associació.

Aquesta capseta negra plena de botons i d’incògnites conté dins seu una gran força. S’apodera de la llum que 
veiem, de l’instant que vivim, però a vegades ho fa d’una manera diferent a com ens agradaria conservar-lo.

Mica a mica, fixant-me en la feina dels companys i amb les seves indicacions, he après tècniques per a millorar 
el que vull transmetre, a explicar-li a la capsa com ho vull. Tots sabeu que a vegades tampoc ens fa massa cas, 
que cal repetir i insistir-hi una i una altra vegada, establir una relació amb la màquina, treballar junts, passar-hi 
moltes estones i així, de mica en mica, entendre la màgia que porta dins per a convertir-la en la nostra aliada.

Us animo a observar el vostre entorn, a capturar-lo, a mostrar als altres el que veieu, cada visió és personal i 
única. Mostreu la vostra màgia!.

Cesc Llopart

EDITORIAL 3
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11 DE JULIOL SOPAR D’ESTIU I LLIURAMENT DE PREMIS DE LA FOTOLLIGA

QUÈ HA PASSAT?
per Jaume Caballé

Van assistir-hi 45 persones. 

Els premiats de la fotolliga van ser: 

Adults : 1er Núria Bigas; 2on Jordi Tormo; 3er Núria Sempere; 

Infantil: 1er Àlex Fernández; 2on Alba Samper; 3er Guillem Gil.



QUÈ HA PASSAT?

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

5
9 D’OCTUBRE

Il·lunina’t com fer una selfie amb una càmera reflex. 
Van assistir-hi 7 persones, va consistir en fer un retrat i transportar-lo a un fons escollit.

per Jaume Caballé

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


ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

Al Centre de Rehabilitació es recuperen del maltractament ximpanzés i macacos 
que han estat artistes de circ, de televisió, models de publicitat o fins i tot masco-
tes. Un maltractament invisible fins fa poc en la nostra societat. Molts han viscut 
llargs anys en absoluta solitud i terribles condicions, però el centre de rehabilita-
ció proporciona una excel·lent llar a aquests primats rescatats, on es recuperen 
vivint en família amb els seus congèneres, en un entorn natural. MONA els ofe-
reix aquesta segona oportunitat que tant es mereixen de tenir una vida més digna 
i lliure de patiment.

Es poden fer tres tipus de visita: Visita guiada per a adults, visita guiada amb ta-
ller per a famílies o bé visites guiades per a escoles. 

http://fundacionmona.org/ca/mona-en-accion/

per  Antoni Sesen

Catalunya en miniatura

Fundació Mona

Un parc temàtic on trobaràs l’única exposició de maquetes a escala de Catalun-
ya, declarat d’Interès Turístic Nacional, que es va crear per donar a conèixer a 
tota la família els monuments i edificis més representatius de les terres catalanes. 
També podràs gaudir del Bosc Animat, un parc d’aventures per a grans i petits 
on perdre’s entre els arbres, escalar un tronc de pi o penjar-se d’unes tirolines és 
possible.

Tarifes circuit maquetes: 13,50 € adults i 9,50 € infantil.

http://www.catalunyaenminiatura.com/
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Novament l’ *Arxiu de Granollers ens invita a passar per l’Ajuntament(a l’edifici de la Porxada) 
i gaudir d’una petita mostra fotogràfica on s’hi mostren els canvis radicals de la ciutat durant 
els anys setanta: demogràfics amb l’arribada massiva d’immigració, el boom constructiu que 
canvia la fisonomia urbanística i l’obertura política que propicia les primeres manifestacions 
en defensa dels drets dels treballadors així com la reivindicació de drets d’expressió.

Del 14 de setembre al 27 de novembre de 2015

L’EXPOSICIÓ

Tot plegat, molt en boga quaranta anys després..

Sorprèn el carrer Josep Anselm Clavé des de la plaça de la Corona 
quan hi passava la carretera. Curiós atès que no fa tant de temps que 
és per als vianants. Els rètols dels diferents establiments t’ho fan mirar 
dues vegades per tenir la certesa que realment és una fotografia de 
Granollers. Es que no té res a veure amb el present!

El “sot de la vergonya” de les obres del garatge de la plaça de Baran-
gé. L’estat de la riera del Congost , ben bruta i deixada. L’estructura en 
construcció del pavelló municipal d’esports “el tub”. La inauguració dels 
habitatges de Can Bassa..i fins i tot foto de l’antiga plaça Sant miquel 
(part dels terrenys de la fabrica Roca Umbert) on al fons s’hi veu clara-
ment l’edifici que actualment és el Centre Cívic Jaume Oller!

7Granollers en la Transició, per Ester Garcia i Xavier Torruella



L’EXPOSICIÓ

Novament una exposició d’un “quart d’hora i poc 
més” que ens recorda com era Granollers o sim-
plement ens la redescobreix, un plaer.

www.granollers.cat/arxiu

A més a més.

Per als qui us va interessar l’exposició de Dan-
ny Lyon (Focus 2). Es rellança una nova edició, 
quaranta anys després, de “Conversations with 
the dead”. 

Als vint i cinc anys el fotògraf Danny Lyon va por-
tar a terme un projecte de catorze mesos so-
bre el sistema penitenciari de Texas dels anys 
seixanta.

http://es.phaidon.com/conversationsbook/

Granollers en la Transició, per Ester Garcia i Xavier Torruella 8
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A LA XARXA (especial estels)

Casanovafoto: Fotografiar el cel nocturn

Guia en clau una mica humorística per fotografiar el cel i els estels.

http://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/fotografiar-el-cielo-nocturno/

Dzoom: La Guia Definitiva per Fotografiar Estrelles (Star Trails)

Una altra petita guia per fotografiar estels.

http://www.dzoom.org.es/la-guia-definitiva-para-fotografiar-estrellas-star-trails/

per Antoni Sesen

17 consejos sobre cómo fotografiar estrellas

Una altra web on ens ensenyen alguns consells bàsics per fotografiar estels.

http://365enfoques.com/mejorar-fotos/como-fotografiar-estrellas/#5_Utiliza_grandes_aperturas_de_
diafragma

I punxant aquest enllaç s’obrirà un document Word amb una guia molt completa per fotografiar estels:

Guía básica para fotografiar estrellas con una cámara réflex ...
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LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Cesc, el 4 de setembre

Juanjo ha dit...
M’agrada la composició Cesc, molt estudiada.

Cesc ha dit ...
Sento defraudar-te Juanjo. Anant amb varies 
persones, no et pots passar massa estona triant 
com fer la fotografia. Ha anat bastant depressa i 
així ha sortit.

Francesc ha dit...
Bona foto, llàstima del reflex del centre de la 
foto.

Cesc ha dit...
Hola Francesc, ja l’he vist però.... amb les 
presses ho he vist quan he descarregat les fotos 
a l’ordinador. De tota manera moltes gràcies per 
la teva opinió.

Tomàs ha dit...
Jo tambe la trobo molt bona !!!

Consol ha dit...
Buscaré el lloc en un mapa.

Frederic ha dit...

Bon lloc a la Vall de Varradòs, la boira li hi dona un toc molt bó, el 
reflex poder una gota ? 
Al final d’aquesta vall es poden veure riuets de colors foscos degut 
al zenc i ferro que conté el terreny i més amunt hi han els estanys de 
Liat a la vall de Bagergue,.., una meravella.
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FOTOLLIGA 2015/16

Setembre infantil
Corbes 

Guillem Gil

Setembre
Corbes
Juan Navarro

Setembre  Corbes

Octubre  A

Novembre  Sexualitat

Desembre  Mort

Gener   D’aprop

Febrer   Reflexos

Març   Fotodenúncia

Abril   Vicis

Maig   Pas del temps

Juny   Fotomuntatge

TEMES

Guanyadors 11



TECNOLOGIA

Pes i grandària menors: 
Nikon D810: 980g (146x123x81)  
Sony Alfa 7RII: 625g (127x95x60)
Nikon D7200: 675g (136x107x76)  
Sony 7R: 487 g (127x95x48)

L’enfoc per liew view és millor que a les reflex convencionals.
Pel fet de no tenir tot el mecanisme del mirall són més silencioses i poden 
disparar més trets per segon.
L’obturador electrònic no te desgast. Els sistemes d’estabilització poden es-
tar inclosos dins la càmera.

Avantatges

Mirorrless. 

Càmeres de qualitat sense mirall

La gama d’objectius no és tant gran com a les reflex.
El visor sempre és electrònic.
L’ergonomia, a l’hora de subjectar la càmera, no és tant bona.
En general, l’enfocament de les reflex es més ràpid i millor.

Desavantatges

Moltes marques importants estant traient al mercat càmeres amb objectius 
intercanviables sense mirall (mirorrless). 
Molts experts diuen que és el futur de les càmeres digitals d’alt nivell.
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TECNOLOGIA
Mirorrless. 

Els preus de les mirrorless, en general, no són més econòmics que les clàssiques reflex, si s’han de fer molts viatges, on el pes 
és important o bé combinar la foto amb el vídeo en una mateixa càmera són una bona elecció. 
La qualitat de la imatge és igual que en una reflex, utilitzant els mateixos sensors, full frame i APS-C.

Sony, Panasonic, Fuji tenen models d’aquestes càmeres en format full frame i APS-C

http://precise-moment.com/2015/02/25/why-the-mirrorless-camera-revolution-matters/

Conclusions
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L’ENTREVISTA 

Com a cap d’aquesta Revista 
en quin nivell la situes entre 
les d’altres associacions?

És una revista feta amb molt 
bona voluntat. Crec que, com 
a no professionals,  té el nivell 
que correspon a la d’una 
associació com la nostra.

Com va néixer la teva afició 
per la fotografia?

El meu pare ja feia fotografies tant familiars com quan sortíem 
d’excursió o anàvem de viatge. La càmera sempre anava amb 
nosaltres. Puc dir que la fotografia m’ha agradat  tota la vida. 
Recordo que el pare tenia una Minolta força bona, i que ens la 
deixava tant a la meva germana com a mi quan fèiem sortides. 
Últimament, al tenir més temps lliure, la meva afició per la 
fotografia ha crescut i m’hi dedico més.
 
Quin o quins són els teus temes preferits?

Això ha anat canviant, a l’estar a l’Associació faig més fotos 
d’estudi i he descobert el món del macro. Però mai he deixat la 
fotografia de muntanya, natura i viatges, la meva de sempre. Puc 
dir que quan surto faig fotos i a vegades surto per fer fotos.

Concursos i competicions o anti ...?

Alguna competició de tant en tant va bé, Foto Lliga, Rallis. 
T’obliga a treballar temes concrets, a buscar la fotografia que 
vols.  

Per tu què és una bona fotografia?

La que m’agrada. La que comunica alguna cosa.

Té la fotografia digital algun desavantatge comparada amb 
l’analògica?

L’analògica no l’he deixada del tot, a l’any tiro almenys dos 
rodets en Blanc i Negre. És positiu el fet d’estar limitat a 36 fotos 
per rodet, obliga a pensar més cada foto. De la digital podria 
destacar l’avantatge d’una revisió immediata i les facilitats que 
proporciona la tecnologia. La part artística i de composició és la 
mateixa.

Raw o Jpeg? 

El Raw, té més possibilitats. Tot i que s’han de revelar una per 
una, però, d’originals molt plans s’obtenen bons contrastos. Per 
a fotos de gent en general: familiars, aniversaris i temes amb molt 

Frederic Monmany, per  Montserrat Mas

Frederic Monmany i Clavaguera, té 60 
anys, és soci des de l’any 2008 , amb 
el número 20 i, a partir de l’última 
renovació de la Junta, és el President  
de l’Associació.
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L’ENTREVISTA

color el Jpeg va molt bé.

Com organitzes els teus arxius?

De la càmera les descarrego de seguida a l’ordinador, els dos 
tipus RAW i Jpeg. Les ordeno cronològicament i amb carpetes 
per temes i les guardo en dos discs durs. A l’ordinador i deixo 
només les de Jpeg, per mirar-les més fàcilment. Un cop a l’any, 
i d’això se’n ocupa molt la Pilar la meva dona, fem un àlbum 
amb un centenar d’imatges de l’any. Durant un temps vaig fer 
moltes diapositives, a vegades més de 300 en un sol viatge, dels 
aproximadament quatre milers que en tinc n’he digitalitzat sols un 
miler. 

Quin equip bàsic recomanes a un fotògraf  amateur?

Depèn del que vulgui fer, de l’economia i del pes que estigui 
disposat a traginar. Avui hi ha càmeres petites que fan meravelles. 
Per fer fotos més singulars una reflex de nivell mig, objectius: un 
24/70 i un 70/200( de qualitat, lluminosos), un trípode, un filtre 
polaritzador per paisatges i a casa l’ordinador amb una pantalla 
ben calibrada i algun programa per revelat i retoc.

És bo ser soci?

Sí, estar amb persones que tenen la mateixa afició és bo per 

compartir inquietuds, aprendre, participar en cursets i alguna 
vegada competir. Tot això fa pujar el nivell de creativitat. Podem dir 
que, a l’Associació, estem junts per millorar les nostres fotos.

Sé que tens altres aficions com per exemple les maquetes de 
trens i fer de casteller.

La principal és l’esport: córrer o caminar per la muntanya i 
anar amb bici, encara que l’edat i els genolls tenen un límit. 
Les maquetes de trens les conservo però les tinc un poc 
arraconades.

Quina pregunta o explicació afegiries a aquesta entrevista? 

La meva idea és que l’Associació és dels socis, no és de la Junta. 
Si vaig presentar-me com a president va ser perquè la Junta 
anterior havia arribat al límit i, si volíem que l’Associació continués 
endavant, calia que algú prengués la iniciativa. Amb uns quants 
companys varem fer un nou equip que és el que actualment 
forma la Junta. Seria bo que tothom aportés iniciatives. Participar 
en les activitats està molt bé però és millor encara aportar noves 
idees i iniciatives que la Junta pugui tirar endavant.

Moltes gràcies, Frederic, per les teves explicacions. 
Et desitgem èxit en la Presidència i felicitat! 

Frederic Monmany, per  Montserrat Mas 15



L’ENTREVISTA
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TÈCNICA

Convertir la imatge a objecte intel·ligent.
Duplicar la capa.
Filtro -> Interpretar -> Efectos de iluminación

S’obre una nova pantalla, on es poden triar una sèrie d’opcions:

Barra superior: 
Tipus de llum que voleu utilitzar: Focus o puntual o infinita
Efectes preestablerts: Una sèrie d’efectes que duu Photoshop per defecte.
Previsualització.

Panell lateral (dreta per defecte):
Propietats: tipus de llum (un altre cop), color de la llum, intensitat ...
Llums: Similar al panell capes, on podem treure i posar les diferents llums amb les que estem tre-
ballant.

Però on de veritat es fa el treball és a la imatge, una vegada s’ha triat el tipus de llum, podem esti-
rar el feix de llum, ampliar-lo, canviar l’angle, la posició ... i jugar amb tots els efectes que ens dona 
l’eina.

 Metodologia

Efectes d’il·luminació. 

Aquest filtre ens permet afegir punts de llums a les nostres imatges, simulant efectes interessants.

Photoshop: filtre efectes d’il·luminació
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TÈCNICA

Foto original Filtre efectes d’il·luminació Resultat final

Efectes d’il·luminació. 27



EL FOTÒGRAF

Sempre t’he vist fent fotografia de reportatge, quin altre tipus de fo-
tografia t’agrada fer ?

La fotografia de reportatge és la que realment m’agrada i amb la que 
m’hi sento a gust. Ara bé, comercialment també faig altres especia-
litats.

Hi ha molta competència professional en la teva feina ?

Si parlem de competència professional crec que hi ha un bon equili-
bri; d’altra banda, si parlem de com la tecnologia ha apropat la foto-
grafia a tothom, podem observar com s’accepten com a professio-
nals imatges que no haurien de ser-ho, ja que, en moltes ocasions, 
no compleixen uns mínims de qualitat per ser publicades.

La facilitat per fer fotos i la gran quantitat de gent que hi ha fent fo-
tos en qualsevol acte públic, fa més difícil la teva feina?

Més difícil no, però has d’esquivar més obstacles: un mòbil que so-
bresurt, un flash que interfereix, un pal de ‘selfies’ pel mig,...

Des de l’any 1984 es dedica a la fotografia professional com a freelance alternant el reportatge social amb el fotoperiodisme.
 
Col·labora habitualment amb diferents mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals.

Ha participat en diferents exposicions col·lectives: l’any 1992, al Palau d’Esports de Granollers sobre el Jocs Olímpics Barce-
lona 92; el 1997, al Museu de Granollers, en l’exposició El batec de la ciutat; el 2009 coautor i responsable d’imatge i catàleg  
de l’exposició itinerant “Interpretant Centelles; 14 visions”;   entre d’altres.

També ha format part  de diferents jurats en concursos fotogràfics.

Es pot viure exclusivament de la fotografia de reportatge ? 

Penso que sí. Per exemple, jo mateix, malgrat que ho complemento 
amb altres tipus de fotografia i vídeo, ho vaig aconseguint. 

En el tipus de fotografia que fas habitualment, és més important 
captar el moment que la plasticitat, la composició o la tècnica de la 
foto ?

Tot és important, però sobretot, captar el moment.

Color o B/N ?  

Tret de comptades excepcions artístiques, color. 

Canon o Nikon o un altre ? 

Jo treballo amb Nikon, però ho podria fer amb qualsevol altre marca.

Toni Torrillas, reporter de proximitat, per Frederic Monmany. 28



EL FOTÒGRAF

Com dispares habitualment P, S, A, manual ...?

En S, A o manual depèn de les circumstàncies i del resultat buscat.

Raw, tiff o jpeg ?

Per captar i retocar raw.

Amb quins objectius treballes habitualment ?

Depèn del reportatge. La meva gama d’òptiques va de 14mm fins a 300mm.
L’objectiu que més utilitzo és un zoom 24-70 F-2.8

Dediques molt de temps al post-procés de les fotos ?

Si la foto té una exposició complexa, sí.

Què opines de la fotografia d’stock ?

Pots ser útil per a qui tingui necessitat de fotografies genèriques de temes globals.

Quin consell donaries a una persona que es vol introduir en el món de la fotogra-
fia professional ? 

Professionalitat i honestedat.

I ara gaudiu del seu treball.

Toni Torrillas

Toni Torrillas, reporter de proximitat, per Frederic Monmany. 29



ELS FOTÒGRAFS

Toni Torrillas

Toni Torrillas, reporter de proximitat 30



EL FOTÒGRAF

To
ni 

To
rri

lla
s

31



EL FOTÒGRAF

To
ni 

To
rri

lla
s

32



ELS FOTÒGRAFS

To
ni 

To
rri

lla
s

33



EL FOTÒGRAF

To
ni 

To
rri

lla
s

34



EL FOTÒGRAF

To
ni 

To
rri

lla
s

35



EL FOTÒGRAF

Toni Torrillas Toni Torrillas
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EL FOTÒGRAF

Toni Torrillas
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Toni Torrillas



EL REPORTATGE
El Sol, per Antoni Puig

Des de sempre m’han agradat les sortides 
i les postes de sol. Són uns instants mera-
vellosos, en els quals la llum és exquisida 
i el silenci ens envolta.

Val a dir que per a un apassionat de la fo-
tografia cal estar preparat doncs, sobretot 
les postes de sol, són molt ràpides, així 
que prepareu la càmera, munteu els trípo-
des i gaudiu dels dos moment més mà-
gics del dia.

Ja sigui des de dalt d’una muntanya, des 
de l’habitació d’un hotel, des de la platja o 
des de la finestra de casa vostra. 

L’espectacle està servit!

Antoni Puig
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Vivim un món ple d’imatges fotogràfiques, les trobem arreu i en qualsevol mitjà. 
Fins i tot, per a la majoria de nosaltres, fer fotografies és un acte quotidià en les 
nostres vides. Els temps ens han portat a aquesta situació, una situació que per 
ser comuna no deixa de ser una novetat històrica amb repercussions positives i 
d’altres que són incertes o visiblement perjudicials. Un d’aquests elements, en-
cara avui no resolts, és el tractament de l’autoria de les fotografies. Per pensar 
en aquest tema vull rescatar de l’oblit una petita història protagonitzada per dos 
fotògrafs, Gerda Taro i Robert Capa, que van  donar una resposta particular a la 
seva signatura d’autor.

Ens hem de situar a París a mitjans dels anys 30. André Friedmann, provinent 
d’Hongria, i Gerta Pohorylle, provinent d’Alemanya, ambdós d’origen jueu, viuen 
refugiats a París fugint de la persecució del feixisme. André viu com a fotògraf 
independent i fa fotografies per a revistes de moda. Es coneixen casualment en 
una sessió que André fa a una model que és amiga de Gerta. Molt aviat es fan 
inseparables i esdevenen parella. Hi ha moltes coses que els uneixen: són joves 
amb conviccions polítiques afins, tenen interessos culturals i artístics comuns, 
viuen amb precarietat econòmica i ambdós són molt creatius. André ensenya 
a Gerta les tècniques de la fotografia, i junt amb altres col·legues, estudia les 
formes de narració i de composició de la nova corrent anomenada “Nova Visió”. 
Gerta obté el carnet de periodista el 1936 i aconsegueix publicar en algunes 
revistes. 

Gerta i André tenen una gran capacitat de treball però s’adonen que hi ha mas-
sa competència d’altres fotògrafs i que els serà difícil convertir-se en un equip 
fotogràfic independent tal com ells volen. Creen un mite que els ajuda a promo-
cionar-se: recorren les agències afirmant que han descobert un fotògraf americà 
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Fred Stein, Gerda i Robert a París, 1935
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molt ric anomenat Robert Capa. És un fotògraf innovador i de gran 
talent que ven les seves fotografies a un preu tres vegades superior 
al normal. A partir d’aleshores André Friedmann és conegut com 
Robert Capa i Gerta Pohorylle es fa dir Gerda Taro. Aquests pseu-
dònims no són casuals, per una banda, volen despendre’s d’un 
sentiment hostil cap als refugiat que comença a créixer en aquell 
moment a França i, per una altra banda, són noms que recorden 
a les estrelles de fama internacional Frank Capra i Greta Garbo. És 
així com consoliden una marca per al seu projecte fotogràfic con-
junt ja que Gerda també publica les seves fotografies sota el nom 
comú de “Capa”. Aquesta estratagema els és útil i els obre noves 
portes malgrat que molt aviat tothom sap qui hi ha rere aquest nom. 

Robert Capa i Gerda Taro viatgen a Espanya per cobrir com a re-
porters la Guerra Civil. Al principi les seves fotografies apareixen 
sota el nom de Capa però al 1937 Gerda Taro signa el seu propi 
contracte amb Ce Soir i s’inicia una nova etapa. Gerda comença 
a dedicar-se a la seva pròpia carrera d’una manera decidida i amb 
més motiu quan l’impacte aconseguit per la fotografia Mort d’un 
milicià de Robert fa que quedi oblidada la seva participació en la 
signatura comuna. Així mateix, Robert mai va pretendre que Gerta 
tingués un rol d’ajudant o de subalterna. Per a ells el seu projecte 
professional comú ha de regir-se pels valors compartits de llibertat 
i solidaritat. Fan reportatges per separat i d’altres conjunts que sig-
nen com a Capa & Taro. No serà fins molts anys més tard que el 
germà de Robert, Cornell Capa, hereu de totes les fotografies de 
Gerta Taro i Robert Capa, fa un treball d’identificació de les obres 
de Taro dins l’arxiu de Capa. D’aquesta manera es pot fer justícia 
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Gerda Taro, Robert Capa a Segòvia, 1937
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Per saber-ne més podeu consultar els llibres:

• Gerda Taro. Col·lecció de l’International Center of Photography.(2007) Editat en català pel MNAC, Barcelona, 2009.
• Kershaw, Alex. (2002) Sangre y champán. La vida y la época de Robert Capa. Editorial Debate, Barcelona, 2003.

a dues mirades distintes que van brillar amb nom propi sota una 
signatura i una història compartida.   
Gerda Taro i Robert Capa són fotògrafs excepcionals que viuen 
un període històric també excepcional. Des d’aquells dies el món 
de la fotografia ha sofert grans transformacions. S’ha desenvolupat 
una legislació que empara als professionals de la fotografia però a 
la pràctica se’n fa un ús que no sempre respecta aquesta legisla-
ció. Per posar un exemple, hi ha persones que mai citarien un text 

d’un altre sense anomenar-lo però en canvi s’avenen fàcilment a 
il·lustrar qualsevol document amb una fotografia sense especificar 
el seu autor. Potser ens cal recordar que rere cada fotografia hi 
ha una visió particular del món i que té una veu pròpia que difícil-
ment podrem copsar si la fem anònima. Els fotògrafs professionals 
d’avui els cal seguir l’exemple de Gerda i Robert i buscar una nova 
manera de promocionar-se per poder subsistir i ser reconeguts.
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