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Reivindico als homes peculiars amb barret i de la tèc-
nica imperfecta, perquè no tot són ISOS, obertures, fil-
tres i demès coneixement.
Reivindico  als homes peculiars amb barret i la seva ge-
nerositat en captar moments i gent anònima, i la dolça 
i singular manera de demanar-ho.
Reivindico als homes peculiars amb barret que malgrat 
no tenir els estris ni els coneixements perfectes proven i 
innoven amb tècniques noves i sorprenents.
Reivindico als homes peculiars amb barret que no jut-
gen si fan una bona feina o no, simplement la volen fer 
i la fan.
Reivindico als homes peculiars amb barret que surten 
sempre amb la seva maquineta a la butxaca i saben 
captar allò que miren i busquen, no només el que veu-
en.
Reivindico als homes peculiars amb barret per idear 
jocs i enjogassar a la gent amb curiositats reals o in-
ventades.
Reivindico als homes peculiars amb barret per amanir 
amb el sucre necessari els sopars i gresques varies, 
però mai descuiden tenir la càmera posada en llocs 
estratègics i captar moments especials.
Reivindico als homes peculiars amb barret per la pas-
sió i la insistència en com defensen les seves afeccions, 
i la mà esquerra que tenen per contagiar-les.
Però sobretot et recordarem a TU, al nostre HOME 

Un home peculiar amb barret

EDITORIAL

PECULIAR AMB BARRET, perquè enyorarem els teus 
cinemagraphs i els teus timelapses i de la forma d’ex-
plicar-los. Enyorarem els jocs que t’inventaves i que et 
quedaven per inventar per mantenir a la gent desperta, 
encara que fossin tapes de clavegueres. Enyorarem les 
fotos que ens feies, i que li feies a la gent i de la forma de 
demanar-les, no hi havia persona que es pogués negar. 
Enyorarem el petit somriure que s’escapava dels llavis 
de la gent quan feies les teves explicacions emborbolla-
des. 
Ara t’acomiadem entre llàgrimes, però amb el pas del 
temps cada barret del món ens recordarà a tu, alçarem 
la mirada amb un somriure i allà estaràs tu, per fer-nos 
el millor dels retrats.  I és que ens has deixat una em-
premta molt gran, molt difícil d’oblidar i això només ho 
aconsegueixen els millors.
Aprofito també per donar-vos les gràcies Jaume i Fre-
deric, perquè si hi ha algun  significat d’AMISTAT, és 
exactament el que heu fet vosaltres aquests quasi dos 
mesos. Gràcies per portar-li cada nit la força de tots i fer 
que aquells minuts amb ell fossin d’esperança pel nos-
tre HOME PECULIAR AMB BARRET.

T’ESTIMEM JESÚS!!

Martina
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ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

Els Jardins de Santa Clotilde estan situats en un paratge de gran bellesa. Sobre un penya-segat amb 
impressionants vistes sobre el mar, es va plantar aquest jardí meravellós, veritable mostra de l’esperit 
que va formar el moviment noucentista a Catalunya del qual Eugeni d’Ors en va ser portaveu brillant. 
Els Jardins, dissenyats a la manera dels antics jardins, suaus i al mateix temps austers, del Renaixement 
italià, van ser realitzats per Nicolau Rubió i Tudurí als vint-vuit anys, quan encara estava en plena eferves-
cència l’admiració pel seu mestre en l’art de la jardineria, Forestier.

Horari: 
D’abril a setembre: De dilluns a diumenge de 10 a 20 h 
D’octubre a març: De dilluns a diumenge de 10 a 17 h

Si hi ha algun club que durant més de 50 anys ha donat a conèixer el nom de la ciutat de Granollers per 
tot el món, aquest ha estat el Handbol Granollers. Sempre en primera línia de l’handbol espanyol, des 
que es va fundar l’ any 1944.

Des de la dècada de 1940, la ciutat acull aquest esport amb entusiasme, tant en la modalitat d’handbol 
a 11 com en l’actual, de 7 jugadors. Granollers és la primera ciutat d’Espanya en què es va introduir 
aquest estil. L’èxit del club a Europa s’inicia l’any 1959, quan es converteix en el primer club de l’Estat 
que participa en una competició europea. No obstant això, la màxima fita s’assolirà amb la consecu-
ció de la Recopa d’Europa el 1976, primer títol europeu de l’handbol espanyol. Recentment, el club ha 
incorporat a les seves vitrines dues copes continentals de la EHF, aconseguides els anys 1995 i 1996.

Amb tot això és fàcil comprendre perquè tot l’handbol espanyol està d’acord en atorgar al BM Grano-
llers l’etiqueta de bressol de l’handbol estatal. A més, cal fer referència als nombrosos títols i metes que 
el club ha anat assolint durant les seves 7 dècades d’història.

per  Antoni Sesen

Jardins de Santa Clotilde – Lloret de Mar

    BM Granollers
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LA FOTO DEL BLOG
Publicada per Jesús, el 03 de Desembre del 2010

Marta ha dit...
Boníssima Jesús ! Sou us “assos” !!! Felicitats !! Com 
diu el Francesc, podies haver omplert totes les buta-
ques; haurien sigut...cinc bessons !!! BRAVO !

03 desembre, 2010 18:33 

Juanjo ha dit...
Jesus, ja se qui anirà a muntar la propera exposició. 
M’agrada la idea!!

03 desembre, 2010 19:40 

Montse T ha dit...
M’encanta Jesús, una idea molt bona. T’ha quedat 
perfecte !!

18 de setembre, 2013 07:59

Jesús jg ha dit...
Ja veig que tinc bons amics. Gràcies pel inmerescuts 
comentaris però que agrada rebre.  Ànim i comenceu 
a fer expossicions múltiples, que és fàcil. Com em 
deia una companya el més difícil és trobar la idea a 
montar.

04 desembre, 2010 15:59 

joseph ha dit...
Molt bona Jesús t’ha quedat una composició molt 
equilibrada.

03 desembre, 2010 18:57 

 Aquest matí he passat per la biblioteca i he pensat: per què no fas el ridícul i 
fas unes expossicions múltiples? Aquest és el resultat.”
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L’ENTREVISTA 
Jesús Gómez  per  Montserrat Mas i Jaume Caballé

¿Porqué vino Jesús a Cataluña?
Luis Gómez Saiz:

Jesús se trasladó a Barcelona por motivos de trabajo. Había acabado sus 
estudios de Magisterio y estaba esperando que le saliera algún trabajo por 
la provincia. Aunque eran tiempos mejores, también había que moverse para 
encontrar trabajo. Entonces teníamos un hermano religioso en Barcelona y 
le encontró trabajo en una  academia por la zona de Guinardó.  Ahí se hizo 
amigo del director, que también era cántabro, y estuvo allí hasta que se cerró 
la academia.
 
¿Porqué vinieron Jesús y Yoli a vivir a Granollers?
Lourdes Montejo Sotillos:

Cuando las personas entramos en esa etapa comprometida de nuestra vida 
que llamamos “la juventud de la madurez” como tan bien la definia Victor 
Hugo; nos asaltan muchas dudas.

Pero Jesús supo encontrar el equilibrio entre las distintas sensaciones que le 
ofrecia una pequeña ciudad que tiene por nombre Granollers y que se vestía de 
gala cuando intentaba plasmar y retratar con cámara en mano los distintos reco-
rridos de emociones que circulan y pasean por sus calles.

Siempre estaba arropado por su inseparable compañero de viaje: su sombrero. 
Rodeado de buenos e inmejorables amigos, disfrutaba con ellos participando de 
una buena lectura; del balomnano, de la tertulia de un buen café; de una excur-
sion; de celebraciones. Su compañera de viaje, Yoli, disfrutaba sintiéndole feliz; 
tan generoso con los demás y con esa amplia sonrisa que nunca se apagaba.

Com era en Jesús com a company de professió?
Susana Barona Ramírez (Salessians de Sant Vicenç dels Horts):

No és fàcil resumir en unes poques línies la trajectòria de Jesús a la nostra escola 
no només com a professor sinó també com a company i amic. 

Com a docent, estava compromès amb l’ensenyament salesià i es va entregar 
amb passió a la seva professió. Despert, curiós, inquiet, exigent, comprensiu, ... 
aviat va aconseguir establir un vincle especial amb els seus alumnes als quals 
sempre va guiar i recolzar en el seu procés educatiu.

Sempre alegre i positiu, fins i tot davant les adversitats, va saber guanyar-se 
l’afecte, el respecte i l’admiració dels que el van envoltar. 

Per una errada en el calendari, va marxar abans d’hora, però reconforta saber 
que, sigui com sigui, ens seguirà ensenyant les coses importants de la vida.

FINS SEMPRE, JESÚS

Foto: Jaume Caballé

És una entrevista indirecta i col·lectiva per 
a un gran company a qui tots nosaltres 
trobarem a faltar. Hi intervenen diverses 
persones. I ha estat possible  gràcies a la 
implicació i treball d’en Jaume Caballé, soci 
de la nostra Associació, i la seva muller 
Montserrat Lluch.

Confiem que sabreu perdonar les possibles 
imperfeccions i mancances; ho hem fet 
amb la millor voluntat.

6



L’ENTREVISTA 
Jesús Gómez  per  Montserrat Mas i Jaume Caballé

Com participava en Jesús a l’Associació?
Josep Jerez:

Conèixer en Jesús ha estat un goig, la seva alegria i dinamisme els portava com 
a valor essencial i ens emocionava a totes les persones que l’hem conegut. A 
l’Associació Fotogràfica Jaume Oller l’hem conegut como a soci però ell amb la 
seva  generositat va saber conèixer a tots els socis i fer-se amic.

A l’Associació va aportar activitats innovadores i les va practicar amb tota la il·lu-
sió i entusiasme, com un noi adolescent que descobria tot per primera vegada. 

Va venir a viure  a Granollers després de jubilar-se però de seguida es va compro-
metre a ser un granollerí més, participant en tots els actes culturals de la ciutat i 
es va fer soci del Club Balonmano Granollers, i amb la seva esplendidesa humana 
va conèixer tot l’entorn del club i va fer molts amics.

Podríem explicar moltes anècdotes d’en Jesús pel seu caràcter i jovialitat que 
recordarem sempre com un bon amic.  

Quines tècniques fotogràfiques feia servir en Jesús?
Juan José Vera:

M’agrada que em feu aquesta pregunta, ja que la primera vegada que vaig veu-
re el Jesús, va ser a un curs de Photoshop que vam organitzar amb la fotògrafa 
Rosa Iglesias. Sobre les tècniques que feia servir, dir-vos que en Jesús era molt 
inquiet en aquest aspecte, i a tota foto seva li aplicava un filtre, un efecte, una 
acció. Sobre les accions fins i tot va fer una xerrada!

Últimament li apassionaven els cinemagraphs i els Time-Lapses, no hi havia event 
de l’AFJO que no quedés enregistrat amb un Time Lapse, i a més d’un de no-
saltres hem format part dels molts cinemagraphs que ha creat. D’aquestes dues 
tècniques també en va fer de xerrades, i moltes vegades col·laborava amb en 
Frederic per fer Time-Lapses.

Heu fet algun treball junts?   Quins eren els seus temes favorits?
Frederic Monmany:

Que jo recordi hem fet quatre treballs junts:
• Un time lapse amb dues càmeres a  la festa major de Navàs, vídeo.
• Vàrem preparar el time lapse que es va projectar a l’exposició sobre la bibliote-

ca que es va fer a Can Pedrals.
• Una xerrada sobre els cinemagraphs al Centre Cívic Nord, apareix en aquesta 

revista a l’apartat de tècnica.
• Vàrem preparar la sortida al Tagamanent que vam fer el 14 d’Abril del 2012. 

Qualsevol novetat li encantava, quan va veure el tema Time-Lapses de seguida 
si va llençar i en va fer molts des del balcó de casa seva.
Fotografiar persones era un altre de les seves passions, sobretot gent jove.
I el seu tema estrella, els cinemagraphs, se’n va convertir en un especialista i va 
depurar molt la tècnica fins aconseguir-ne d’espectaculars.

Creus que feia servir la fotografia per apropar-se a la gent?  Tens alguna 
anècdota?
Jaume Caballé:

Jo crec que sí, que era un dels seus recursos, o potser el principal per conèixer 
gent, unes vegades feia la foto i després encetava conversa arrel de la foto. Altres 
vegades iniciava conversa i si volia fer una foto deia: “va, us faré una foto”. No 
recordo que mai li haguessin dit que no o que l’esborrés.
Recordo una vegada que sortint del Pavelló hi havia un grup de noies jugant amb 
els mòbils i les hi va fer una foto, els hi va ensenyar i es van queixar que havia 
estat sense avisar i que la volien ben posades i va dir: d’acord però és millor la 
primera, va fer la foto i a l’ensenyar-los-hi, van dir que la primera era més original, 
que la segona no la volien.
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L’ENTREVISTA 
Jesús Gómez  per  Montserrat Mas i Jaume Caballé
Com vèieu en Jesús des del BM Granollers?

La família del BM Granollers vam gaudir del Jesús durant aquests últims anys, 
un interval de temps tan curt com intens. Des del primer dia que va acostar-se 
a la seu del club, arrossegava la determinació de no ser simplement un soci 
d’abonament anual i visita al Palau cada dos divendres per veure handbol; no, el 
Jesús volia conèixer el club, ajudar i, sobretot, comprometre’s. I per fer-ho ens 
va oferir tota la seva generositat, empenta i imaginació. Això el va convertir en el 
millor ambaixador del BM Granollers, una persona coneguda i estimada per tots 
els sectors del club (jugadors, aficionats, tècnics, directius...), que passava pel 
Palau gairebé cada tarda amb el seu somriure permanent, el barret com a coro-
na i unes ganes perennes de fer coses noves, ja fos per la Granollers Cup o pel 
70è aniversari. Perquè ell estava orgullós del BM Granollers, com tots nosaltres 
estem orgullosos d’haver-nos nodrit del que ens va donar, de la seva calidesa i 
humilitat, de la seva força vital. Tot se’ns va fer massa breu amb el Jesús, però en 
vam gaudir intensament.

A Jesús Gómez, dels seus amics al BM Granollers

A part d’espectador, col·laborava en altres tasques del Balonmano Gra-
nollers?
Joan Estapé Mas

Per descomptat, era una persona tan compromesa en tot el que feia, es vincu-
lava sense compromís...estava disposat a tot el que se li proposava...parlo en 
coneixement de causa...i sobretot en el torneig internacional de la Granollers Cup 
participava amb molta il.lusió i ganes, fent de voluntari, fent fotografies, ajudant en 
tasques administratives, etc....el trobarem molt a faltar....era un amant de les ac-
tivitats organitzades pel club..el recordaré fent de controlador i taula en els partits 
de la Cup…, en el parking del Palau... 
Descansi en pau.  
 

Quina relació tenies amb el Jesús per què digués que “eres el seu nét”?
Adrián Segura Moreiras

Fa cinc anys que en Jesús i jo vàrem coincidir en una Granollers Cup, en Jesús 
tan alegre i voluntariós (com ell era) i jo, un jove àrbitre que tot just començava. En 
Jesús em va fer unes quantes fotografies (una de les seves passions) i com no, 
me les va portar impresses i enquadernades. A partir d’ençà, vam començar una 
preciosa amistat. Ambdós vàrem recórrer en cinc anys gairebé totes les pistes 
i camps d’handbol (gràcies a ell podia anar a xiular els partits). Però no només 
m’acompanyava, sinó que em filmava, em comentava els errors i fins i tot m’ava-
luava. Malgrat això, la relació amb el Jesús no acaba aquí. Ell anava més enllà, 
ajudant-me en treballs, pregutant-me per les notes o assistint a esdeveniments 
importants per a mi; com per exemple, el treball de recerca. En definitiva, ell va 
exercicir com un més de la meva família. Per això, sempre deia que jo era el seu 
‘nét’.

Com vèieu en Jesús des de les biblioteques? 

Vital, enèrgic, gran tertulià, i humanista. Sense tu, el club de lectura estarà més 
silenciós. Sense les teves fotografies, les parets de la biblioteca estaran més bui-
des. El teu amor per la lectura i la teva passió per la fotografia ens acompanyaran 
sempre.

Estimat Jesús, et trobarem a faltar...

Biblioteques de Granollers
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9L’ENTREVISTA 
Jesús Gómez  per  Montserrat Mas i Jaume Caballé

Em podries resumir com en Jaume Caballé ha viscut la malaltia d’en Je-
sús?
Montserrat Lluch:

Quan aquell primer divendres de febrer a les 10 del vespre va sonar el telèfon de 
casa, d’immediat vaig veure en el semblant d’en Jaume que alguna cosa greu 
estava passant: era en Jesús, que li demanava si podia portar-lo a l’hospital, 
doncs es trobava molt malament i amb prou feines podia respirar. No cal dir que 
en Jaume tot seguit va acudir a casa seva i, encara apressant-lo, el va conduir a 
urgències, on van constatar la gravetat de la seva malaltia que va fer necessari el 
seu l’ingrés a la UCI d’immediat.

Aquesta situació ha deixat en Jaume emotivament molt afectat, doncs quan veia 
que en Jesús se n’anava per moments, sabia que perdria l’amic que quan vàrem 
venir a viure a Granollers el va acompanyar pels camins de la seva integració, i 
amb el que l’unia una entranyable amistat forjada en el dia a dia dels tres darrers 
anys. Malauradament, no era possible fer-li res més que companyia, cosa que 
varen fer juntament amb en Frederic una estona cada dia, mentre va durar la seva 
greu malaltia.

Gràcies a tots els que hi heu col·laborat escrivint les respostes. Sense vosaltres 
no hauria estat possible fer aquesta entrevista.

Foto: Juanjo Vera



EL REPORTATGE
Jesús Gómez, fotògraf i per sobre de tot una gran persona  per Frederic Monmany

UN DIA QUALSEVOL

Un dia qualsevol foradaré la terra
i em faré un clot profund,
perquè la mort m’arreplegui dempeus,
reptador, temerari.
Suportaré tossudament la pluja
i arrelaré en el fang de mi mateix.
Quiti de mots, em bastarà l’alè
per afirmar una presència
d’estricte vegetal.
L’ossada que em sustenta
s’endurirà fins a esdevenir roca
i clamaré, amb els ulls esbatanats,
contra els temps venidors
i llur insaciable corruptela.
Alliberat de tota turpitud,
sense seguici d’ombra,
no giraré mai més el cap
per mirar enrera.

Un dia qualsevol. Miquel Martí i Pol

Foto: Juanjo Vera
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EL REPORTATGE
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EL REPORTATGE
Jesús Gómez, fotògraf i per sobre de tot una gran persona.

 Puso Dios en mis cántabras montañas 

Auras de libertad, tocas de nieve, 

Y la vena del hierro en sus entrañas. 

Tejió del roble de la adusta sierra
 
Y no del frágil mirto su corona;

Que ni falerna vid ni ático olivo, 

Ni siciliana mies ornan sus campos,

Ni allí rebosan las colmadas trojes, 

Ni rueda el mosto en el lagar hirviente; 

Pero hay bosques repuestos y sombríos, 

Misterioso rumor de ondas y vientos, 

Tajadas hoces, y tendidos valles 

Más que el heleno Tempe deleitosos, 

Y, cual baño de Náyades, la arena

Que besa nuestro mar; y sus mugidos, 

Como de fiera en coso perseguida, 

Arrullos son a la gentil serrana, 

Amor de Roma, y espantable al vasco, 

Pobre y altiva, y como pobre hermosa.

Marcelino Menéndez y Pelayo
Santander 1877
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Va de barrets per Ester Garcia i Xavier Torruella

Estimats companys,

L’exposició que us proposem en aquest número és Única, com únic era el fotògraf que la protagonitza. A ningú no se’ns 
escapa, ni a ell tampoc, que la seva fototeca i videoteca és, com a mínim, singular. I és que ell era singular. 

L’EXPOSICIÓ

Si no el coneixíeu massa (cosa que no crec, perquè es feia conèixer!) doneu un tomb pel blog de l’associació; 
descobrireu un home curiós, entregat a les seves aficions, que feia del seu temps de lliure una oportunitat per 
enriquir-se encara més i aprendre. Aprendre, aprendre i aprendre. Dels altres i amb els altres. Sense por de 
les noves tecnologies.  Qui ha dit gran?

Practicava aquells coneixements i consells que aprenia dels cursos, xerrades i col·loquis amb altres compan-
ys. No se’n perdia ni una el Jesús! 

Tenia particular afició pels time-lapse, els vídeos i els cinemagraphs. Visiteu les seves pàgines i us en fareu 
cinc cèntims: 
http://vimeo.com/user9553475  
http://jgcinemagraph.blogspot.com.es/   
https://www.flickr.com/photos/91752360@N04/

Sempre de temàtiques quotidianes, molt sovint amb fenòmens meteorològics o senzillament el que veia per 
la finestra de casa: unes gotes que cauen en un dia plujós, una posta de sol, uns coloms que es netegen les 
ales, les arracades i collarets de la Yoli....
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15Va de barrets per Ester Garcia i Xavier Torruella
L’EXPOSICIÓ

Sempre trobava alguna cosa en les seves passejades que li cridava l’atenció. I sinó, l’home 
de les mil signatures, en tenia prou amb l’ombra del seu barret per fer un cinemagraph. 
L’handbol era una passió per ell. Trobareu fotos i vídeos de moments que per nosaltres 
passarien totalment desapercebuts! Inclús hi ha un cinemagraph on surt el seu amic Jaume 
Caballé xerrant pels descosits. Amb el Jesús a prop no et podies despistar ni un moment!

Però el que m’agradaria destacar més del Jesús, era la seva faceta de foto reporter de l’as-
sociació. Qui feia fotos mentre repartíem els regals de l’amic invisible? Qui cobria les inau-
guracions de les exposicions? O les entregues de premis a companys? O les xerrades de la 
mateixa associació? Sempre hi havia en Jesús amb la càmera, documentant-ho tot, gravant 
i xerrant amb tothom. Llavors ho penjava de seguida al blog; i a tots ens agradava veure-ho. 
I si no em creieu, mireu quin time-lapse més “xulo” va fer del muntatge de l’exposició dels 10 
anys de l’associació (https://vimeo.com/54108718).  Inclús el veureu a ell, al mig del “mogo-
llón”, com li agradava estar! 

Feia pinya. En Jesús feia pinya.

Et trobarem a faltar Jesús. Et trobarem a faltar MOLT a l’Associació. A tú, als teus barrets, 
a les teves ganes, al teu cor (que no t’hi cabia), a la teva generositat. No hi haurà mai ningú 
com tu, Jesús. O qui més faria un time lapse d’ell mateix conduint de Granollers a Terrassa 
amb música de Manel de fons? I a sobre penjaria el comentari:

“Las distracciones que aparecen porque miro la cámara, si observas bien, verás que el co-
che está parado en un semáforo. Al volante toda atención es poca. ¡Conduce atendiendo 
sólo a la carretera. Cuidado con la música, el móvil, navegador, ... “
http://vimeo.com/55404429

Gran Jesús, Gran.

https://vimeo.com/54108718
http://vimeo.com/55404429


TÈCNICA
Jesús Gómez i els cinemagraphs

Cinemagraph
Una nova forma d’expressió

Nota: Els cinemagraphs d’aquest article no tenen moviment.
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TÈCNICA

El mot “cinemagraph” va ser introduït pels fotògrafs de 
EE.UU. Kevin Burg i Jamie Beck, varen utilitzar la técni-
ca per donar vida a les seves fotografies de moda i no-

ticies a principis de 2011.
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TÈCNICA

Els cinemagraphs son fotografies en les que esdevé una 
acció de moviment menor i repetida.

Jesús Gómez i els cinemagraphs 18



TÈCNICA

Son els nous gifs que estan arrasant per Internet. Un ti-
pus d’animació molt subtil, d’una qualitat altíssima  amb 

un toc fresc i creatiu. 
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TÈCNICA

 És una fotografia, en que una part té un moviment 
repetitiu i la resta és fixa.

Part en moviment 

Part fixa 

Jesús Gómez i els cinemagraphs 20



TÈCNICA

• Què és necessita per fer-ho ? 

• Una idea … (és la part més difícil)
• Càmera de vídeo.
• Trípode.
• Photoshop CS 4 o superior extended.
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TÈCNICA

• Idea, argument, consideracions ...

• La part mòbil ha de ser independent de la resta.
• Com menor sigui la part mòbil més petit és el gif.
• La durada de la pel·lícula ha de ser de 3 o 4 segons.
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TÈCNICA

• Càmera de vídeo

• Es pot fer servir qualsevol càmera, de la resolució i 
format de la pel·lícula dependrà la del gif resultant.

• Es pot filmar el temps que es vulgui després es pot 
retallar.
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TÈCNICA

• Trípode i Photoshop

• El trípode és indispensable !!!
• El Photoshop ha de ser el 4 o superior en la versió 

Extended.
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TÈCNICA

• Com ho fem?

• Els formats que accepta Photoshop son:               
mov  .avi  .mpg  .mpeg  .mp4  .m4v

• Si la càmera fa el vídeo en un altre format s’ha de 
canviar amb un programa d’edició de vídeo.

• Teniu les presentacions en aquest enllaç.
• Al web ho podeu trobar aquí i també aquí.

Jesús Gómez i els cinemagraphs 25

https://www.dropbox.com/sh/6qieud7oo9ol1op/jvRDsx0EZY
http://www.cinemagraph.es/tutorial
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CONTRAPORTADA
per Consol Areñas i Rusiñol

Les fotos de Jesús Gómez

Jesús era un fotògraf molt actiu dins l’Associa-
ció Fotogràfica Jaume Oller i participava de for-
ma entusiasta en tots els canals comunicatius 
que s’anaven creant. Era fidel a la convoca-
tòria per fer exposicions, responia a la crida per 
col·laborar en actes amb altres entitats, s’oferia 
com a ponent en tallers formatius, mostrava les 
seves produccions en el bloc i el mantenia viu 
amb els seus comentaris, sempre elogiosos, 
cap a altres companys, s’interessava per les 
sortides fotogràfiques... en definitiva, en Jesús 
era un soci amb una actitud positiva davant una 
gran diversitat de propostes i era molt prolífer 
com a fotògraf.

En el bloc de l’Associació podem veure una 
bona mostra del treball fotogràfic de’n Jesús. 
He triat una de les seves publicacions, un time 
lapse titulat “Precioso atardecer”, feta el 12 
d’octubre de l’any passat, perquè m’ha sem-
blat representatiu de la seva manera de fer i 
d’entendre la fotografia. Cal dir que les foto-
grafies de’n Jesús no seguien un patró estètic 
característic i potser no era aquest el seu in-
terès.  Per a ell la fotografia era un mitjà d’inte-
racció amb els altres i un mitjà d’experimenta-
ció i creació.
 
A en Jesús li agradava dir que ell no sabia fer 
bones fotos, que els fotògrafs de veritat eren 

uns altres i que ell feia altres coses. Ho deia 
amb una somriure de nen entremaliat. Aquesta 
afirmació sempre em desconcertava i em pre-
guntava què volia dir realment. Certament, les 
fotografies de’n Jesús no tenen una composi-
ció elegant i excelsa a l’estil de H. Cartier-Bres-
son. Ni crec que el seu objectiu fos aconseguir 
captar l’ideal de bellesa i transmetre’l en imat-
ges. En Jesús era sobretot una persona humil 
i tenia raó quan deia que ell feia altres coses, 
feia allò que més li agradava.

Jesús tenia els seus propis referents estètics 
als quals era fidel i els compaginava amb una 
actitud oberta a noves propostes i a nous apre-
nentatges. Assistia de forma aplicada a cursos 
i a tallers, i mostrava curiositat pel treball dels 

seus companys. De tot allò que li arribava en 
feia una tria, ho barrejava amb els seus propis 
gustos i ho processava a la seva manera, una 
manera de fer que a ulls  externs podia semblar 
caòtica però que en realitat tenia el seu fil con-
ductor. Així, en Jesús sovint ens sorprenia amb 
propostes enginyoses i innovadores.

Connectava amb una tendència de l’art més 
contemporani que és la utilització en les seves 
produccions de diversos mitjans audiovisuals i 
l’ús de tècniques digitals. Era coneixedor dels 
programes informàtics que es creaven i de qui-
na manera es podien aplicar en l’àmbit de la 
fotografia. En feia difusió dins l’Associació i els 
mostrava en les xarxes socials. Va practicar 
amb entusiasme el time lapse, el cinemagraph, 
el stop motion i experimentava amb les múl-
tiples possibilitats del programari Photoshop. 
La fotografia a les seves mans deixava de ser 
estàtica a ser quelcom en moviment i amb vida 
pròpia.

Cada fotògraf té els seus temes predilectes. A 
Jesús no li calia recórrer el món buscant un mo-
tiu exòtic per descobrir i que ens sorprengués. 
Jesús plantava el seu trípode en el balcó de 
casa seva i des d’allà ens mostrava les seves 
meravelles. I no us penseu que els seus temes 
eren repetitius, no ho eren. Des del seu balcó 
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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.

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

hem vist les filigranes d’un cotxe vermell fent voltes al voltant d’una 
escultura, una posta de sol, els llamps i trons d’un dia de tempesta, la 
caiguda pausada d’una fulla,...  Jesús feia fàcil allò que era difícil: ens 
sorprenia des del seu balcó.

Jesús s’ho passava bé amb les coses que feia i ho transmetia en les 
seves fotografies. Tenia un humor planer, alegre i optimista, una mirada 
enjogassada que tenia un punt de malícia innocent. Tenia la virtut de sa-
ber redescobrir-nos el món a cada instant. Ens ha deixat imatges apa-
rentment comunes que a les seves mans es transformaven en imatges 
amb un missatge encobert, d’un humor subtil, que aquell que les con-
templava no podia deixar de somriure. Aquesta era la seva genialitat. 

Jesús, potser sense pretendre-ho, tenia l’actitud de l’artista més mo-
dern: no seguia unes modes concretes, partia d’allò quotidià i proper per 
donar-li una nova visió i utilitzava les noves tecnologies per experimentar 
i recrear els mons propis. En aquest sentit, Jesús tenia la llibertat d’es-
perit d’un artista i feia les seves obres segons la seva sensibilitat i pròpia 
personalitat. Per mi aquest és el seu llegat més valuós i entenc que el 
seu testimoni és un estímul a ser en les nostres creacions genuïnament 
nosaltres mateixos. Per tot plegat li mostro el meu franc agraïment i 
deixo que en memòria seva contempleu aquest Precioso atardecer.  
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http://www.afjaumeoller.cat/
http://vimeo.com/76237823

