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Com tots i totes sabeu des del dia 2 de febrer he assumit la res-
ponsabilitat de presidir l’Agrupació en ser acceptada la meva 
candidatura i ser escollit president per l’Assemblea General de 
Socis.
   
El primer que vull fer és posar de manifest i agrair davant tots 
els socis i sòcies la tasca realitzada als membres que han deixat 
la junta directiva. En segon lloc vull expressar en línies generals 
el projecte de futur que pretenc desenvolupar. A continuació 
us presento les àrees de gestió o grups de treball en que està 
dividida l’agrupació:

Àrea de gestió
La Cristina Alcaide ocuparà la vicepresidència, fomentant l’en-
trada a noves generacions. Ja és hora que prenguin la iniciativa 
els joves, la seva força i el seu entusiasme portaran lluny el futur 
de l’agrupació. La Cristina també es cuidarà de la fototeca.
El nostre tresorer Salvador Ribes, artifici en part de la bona salut 
econòmica que gaudim, continuarà gestionant aquest càrrec i la 
secretària Dolors Bassas continuarà moderant les juntes i por-
tant amb bona mà la burocràcia.

Àrea d’Activitats i Comunicació
En Pere Ramoneda amb en Jordi Blasco organitzaran un bon 
programa d’Activitats formatives i sortides fotogràfiques per 
socis i sòcies de tot nivell: sortides matinals, de tot el dia i un pa-
rell de cap de setmana, de les quals ja esteu rebent propostes.
Penso que aquesta és una de les qüestions que hem de treballar 
més ja que és de les més sol·licitades pels socis i sòcies. 
El butlletí s’estrenarà en un nou format, serà de freqüència tri-
mestral i el teniu “a les mans”. Una iniciativa de Lluís Clotet que 
l’omplirà amb bona informació i bons articles.
L’àrea de Difusió, a càrrec de Joan Expósito, mantindrà infor-
mats/des a tots els socis i sòcies de les activitats que organitza-
rem i farà la difusió als mitjans de comunicació. L’Andrea Zamo-
ra s’ocuparà de les xarxes socials.
Les Exposicions les portarà, com fins ara, Miquel Pons. Aquesta 
vocalia és de les més sacrificades i l’animo a que segueixi amb 
aquesta regularitat i constància. En Miquel alhora moderarà la 
web, on cada grup de treball manté la seva part.

Àrea de Concursos
Els concursos fotogràfics socials els gestionaran l’Andrea Zamo-
ra en format paper i l’Oscar Utrabo, que s’estrena en aquesta 
tasca, en el format digital.

Els concursos Pere Viltró, Santiago Piñol i Sant Iscle els conti-
nuarà organitzant la Laura Franch.
També organitzarem un concurs de caràcter internacional que  
gestionarà en Josep Manel Requena. Després de l’experiència de 
tots els Aqüeductes que ha portat entre mans, estic segur de que 
serà un èxit. Ell mateix serà l’encarregat de les relacions amb les 
federacions.

Àrea de sales
A l’Estudi hem renovat els fons i el seu suport, a més d’una posa-
da a punt dels equips de llum. El responsable és Francisco Archs 
que s’estrena com a vocal.
A la Biblioteca s’estrena Torcuato Balboa, que ja està buscant 
llibres d’autor per ampliar aquesta faceta de la nostra biblioteca. 
També se’n cuidarà d’organitzar els vídeos i audiovisuals.
En Joan Manuel Vera “Tito” s’encarregarà dels laboratoris, sem-
pre disposat ajudar a qui té dubtes.

Per el que fa a la formació, mantindrem els cursos d’iniciació a 
la fotografia i altres més especialitzats, com és el de Photoshop 
que han començat aquest febrer els companys Lluís Clotet i Joan 
Expòsito. Aquesta és la manera de créixer en nombre de socis i 
sòcies. És per això que l’Agrupació ha de buscar activitats que 
facin la permanència més atractiva, per així anar creixent i acon-
seguir una Agrupació millor i més propera.
 
Degut a que les subvencions són cada vegada més escasses i es-
tan tendint a desaparèixer hem de ser autosuficients. Per això 
els recursos de l’Agrupació han de venir principalment de les 
quotes dels socis i sòcies i dels tallers i cursos que organitzem.

Treballarem per aconseguir els objectius amb il·lusió i dedicació. 
Aquesta Junta Directiva està formada per tots aquests socis i sò-
cies i, per descomptat, per a tots aquells i aquelles que vulgueu 
aportar idees i col·laboració. Estem a la vostra disposició i les 
portes de la Directiva sempre estaran obertes per a tots els sug-
geriments i aportacions que vulgueu realitzar.

Salutacions,

Vicenç Semper
President d’Afocer
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Qui és Joan Guerrero? 
“Jo sóc més aquell que vull ser, i no sóc”, Joan Guerrero és una 
persona que vol ser bona gent. Vull que abans de fotògraf, em 
recordin com una bona persona, ho anteposo a la fotografia.

Quines influències va tenir, o en què es va influenciar?  
Des de que vaig començar a fer la primera foto, ara fa més de 
40 anys fins avui, he tingut pocs canvis en la meva vida, he cre-
gut sempre en la senzillesa, en l’amistat. Les meves influències 
personals, principalment, es corresponen en el que ens envolta, 
la gent, les emocions, etc. Hi ha hagut un canvi gran, hi ha hagut 
molta gent a la qual li dec molt (no a nivell econòmic), m’han 
donat molt i he après molt d’ells. A nivell fotogràfic, des de la 
primera foto que em van publicar, sense adonar-me, he seguit 
aquesta línia, la meva influències han estat les pel·lícules clàssi-
ques, sobretot el Neorealisme italià, amb valors com la simplici-
tat, la poesia o la bellesa. Així vaig començar a buscar la realitat, 

Joan Guerrero, és una d’aquestes persones, que no es poden 
entrevistar, el text final no li farà justícia, no es pot reflectir 
tota la humanitat que transmet, és millor asseure’s davant i 
escoltar sense interrompre, té molt que explicar. 
Joan Guerrero, ha exercit la seva carrera per a diversos mitjans 
espanyols, com el Grama, el País o el Periódico de Catalunya, 
emigrat de Tarifa a Santa Coloma, ha dedicat la seva fotogra-
fia a documentar la realitat que ens envolta, des de la immi-
gració de la seva ciutat d’adopció a la vida dels camperols a 
Sud-amèrica, però sempre amb una mateixa premissa, fer una 
fotografia senzilla, amb història i que destil·li humanitat. En-
cara avui, una vegada jubilat, segueix sent “notari” d’aquesta 
realitat.

no mentir, no preparar els retrats, per exemple, en aquests úl-
tims 50 anys han vingut moltes modes, moltes influències, però 
crec que la moda, és tan dolenta que dura 6 mesos, de manera, 
que sempre he cregut en aquest estil senzill. Una de les pel·lí-
cules que més em va marcar, ha estat “Lladre de Bicicletes”, i 
amb el temps, m’he anat adonant que tenia moltes coses que 
formen part de mi, com l’amor pel treball, o explicar una his-
tòria de forma senzilla, penso que jo vaig seguir en la fotografia 
influenciat per ella, per explicar històries, però amb el temps he 
arribat aprendre els trucs per donar-li qualitat al meu treball.

Revisant el teu treball, demostra una certa predilecció per la 
fotografia en blanc i negre, ens pots explicar per què? 
(Riu, per que és la pregunta que li fan sempre) Vaig començar 
amb el blanc i negre, i vaig descobrir amb el temps que expres-
sava millor la realitat que jo veia, sentia o vivia, hi havia una 
relació entre el que veia i la fotografia, sense res que distragués 

Text: Lluís Clotet

“L’experiència, és fracassar moltes vegades, donar-se cops i 
tornar a començar, i el més important, treball, molt de treball.”

JOAN GUERRERO

Imatge de Lluís Clotet
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del que volia expressar, molt més directe, que transmet millor el 
que sento, si a més a més, puc plasmar-ho en un paper baritat, 
aconsegueixo que aquesta fotografia “cobri vida”, expressi sen-
timents. Per exemple, si faig la fotografia d’una persona, i a prop 
hi ha un punt groc, probablement, em distregui amb aquest co-
lor quan vegi la imatge, i li tregui força. En el blanc i negre no hi 
ha res que distregui, tan sols, hi ha la fotografia.

Puc dir, que no té cap en color?
No és cert, he fet fotos en color, sobretot en els últims anys de 
feina, quan El País, em demanaven alguna imatge per a la porta-
da, però després les convertia a blanc i negre, per a l’interior. Jo 
no menyspreo el color, però em sento més a gust amb el blanc 
i negre.

Un dels majors problemes dels fotògrafs (sobretot amateurs) 
és apropar-se a la gent, s’ha mogut, principalment, en la foto-
grafia social, quin secret utilitza? 
Quan he estat fotografiant a la Mina, els barris de la Penombra 
o el Camp de la Bota, mai he tingut cap problema, m’he mogut 
bé, m’he apropat i he conversat amb la gent, com va dir Pau 
Casals “primer és la persona, i després el poeta”, si vas a una 
comunitat pobre, humil i t’allotges en un hotel de 5 estrelles i 
no et confons amb ells, no ets un més d’ells, no se t’obren, tam-
poc serveix la tàctica “em vaig obrir, perquè ells m’acceptin”, ho 
has de viure. He fotografiat a reis, actors i directors importants, 
però jo em sento més còmode amb gent humil, amb el descobrir 
de les seves vivències, m’he sentit molt feliç, he gaudit, primer 
he estat persona i després fotògraf, sempre els he tractat de tu 
a tu, rient amb ells, patint amb ells. Jo he anat diverses vegades 
a l’Equador o al Salvador, per a diferents treballs, i sempre me 
portat les vivències, històries, o el seu afecte, que per mi és el 
més important, torno feliç, perquè he guanyat alguna cosa que 
m’enriqueix. Afegir també, que la vergonya  es la “pitjor malal-
tia” del fotògraf social.

Aquesta pregunta és d’aquelles, que mai es sap com enfo-
car-la, aprofitant les seves vivències en llocs, que podríem dir 
“emocionalment complicats” com la Mina. Primària la foto-
grafia per sobre de les emocions, és a dir, cal oblidar-se les 
emocions, per fer un bon reportatge? 
Mentre estàs  disparant, ets insensible al que tens davant, és el 
moment del clic. Jo tinc vertigen, però he pujat a molta alçada 
per fer la fotografia quan ha estat necessari. Hi ha coses que et 

poden emocionar però mentre dispares no ets conscient, hi ha 
una frase molt bona, que diu, “La fotografia no pot canviar el 
món, però pot mostrar-ho”. Seria hipòcrita per la meva part dir-
te, hi ha una persona apunt de caure d’un edifici, i tinc l’opció 
d’ajudar-la o fer la foto, que faig?  l’ètic seria ajudar, jo vull ser 
la persona que l’ajudi, però aquesta resposta es molt hipòcrita, 
perquè no sé que faria en aquell moment.

Has fet llibres, has treballat en grans mitjans, nombroses ex-
posicions. Quin projecte et queda per fer, per la raó que sigui, 
no hagi pogut realitzar encara?
Gairebé s’ha complert tot, no he estat ambiciós, em faltava la 
foto de la meva vida, però en el 2000, en El Salvador, la vaig 
aconseguir. També em van preguntar una vegada, fa molt 
temps, quina és la història que m’agradaria fer, jo estava a Santa 
Coloma, que en aquella època, el riu Besòs era la claveguera 
més gran que tenia Europa, i vaig dir que m’agradaria fer una 
fotografia del riu, amb vida, famílies, gent pescant,...  un temps 
després, vaig fer la foto d’un pescador en el riu Besòs, va ser 
portada al País, el seu titular “El Riu torna a tenir vida”, es va 
complir el meu desig, sempre he pensat en coses senzilles. És 
com els premis, he rebut alguns premis, però mai els he buscat, 
estic molt agraït, m’he sentit molt content, com el premi de la 
Medalla d’Or de Barcelona, perquè va ser votat per unanimitat, 
però mai els he buscats.

Imatge de Vicenç Semper
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Aquest tema m’ho ha xerrat en Tito. Vostè esta molt lligat a 
la poesia, li encanta (exposicions d’Antonio Machado, Miguel 
Hernández, ...). Concep la fotografia com una poesia visual?
Crec que si, la fotografia és germana de la poesia i de la música, 
no sóc molt lector de poesia, però he descobert, que en algunes 
fotografies hi ha poesia, com les d’en Salgado, expressen uns 
sentiments o en les pel·lícules de Buñuel, és meravellosa la poe-
sia visual que utilitza. Però jo mai he pretès fer poesia amb les 
imatges, encara que penso, que aquesta esta implícita en ella.

Com prepares els teus projectes, quina metodologia de treball 
utilitzes?
Em guio molt per la intuïció, quan vaig anar a l’Equador, volia 
fotografiar “l’EQUADOR”, amb el meu estil, però vaig descobrir 
un tronc “Equador”, i en aquest tronc li van sortir branques, en 
una d’aquestes, hi havia un equip de futbol que es deia Barce-
lona, amb l’escut idèntic (havia estat fundat per catalans), allí 
vaig veure un reportatge, i el vaig començar a fer, anava a l’es-

tadi amb ells, però no m’interessava el futbol, sinó la gent del 
carrer que hi assistia, com anaven, que portaven, i vaig seguir 
fent fotografies, fora dels dies de partit, on sempre apareixia 
l’escut del Barça però amb imatges de la seva vida quotidiana, 
iguanes pel terra, o venent “papayas”, la manera més fàcil de fer 
el reportatge, hagués estat anar els diumenges mentre jugaven, 
però vaig preferir fer una mirada social dels seguidors, fora del 
dia de partit. Fer un reportatge és caminar, caminar molt, fins 
que apareix, buscant la foto fresca, la “foto del pescador” com 
l’anomeno, és a dir, esperar un temps per a la foto. L’experièn-
cia, és fracassar moltes vegades, donar-se cops i tornar a co-
mençar, i el més important, treball, molt de treball.

Segons la seva opinió que ha de prevaler en una fotografia, la 
història que explica o l’estètica? 
La història, sempre la història, a la qual anomeno “fons”, po-
dríem dir que tenim “el fons” i el que l’embolica “la forma”, el 
reportatge és com un caramel, encara que l’emboliquis amb pa-
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© Joan Guerrero
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per de diari, el caramel seguirà sent bo. “El fons” és el 85% i “la 
forma” un 15%, pel meu gust,  el més important, és la història. 
Una fotografia molt molt bé treballada, si no té fons, no em ser-
veix de res, és el que ha passat moltes vegades amb la pintura, 
ens han donat molt gat per llebre. Per això, sempre m’he allun-
yat de la fotografia artística, sobretot en els anys 70. L’estètica 
és importantíssima, però no cal exagerar. Per exemple, jo sem-
pre faig la fotografia amb un 50 mm, i l’enquadrament que surt, 
és el definitiu, no re-enquadro en absolut, encara que m’he tor-
nat, molt purista e intento que les línies no surtin tortes, i tinc el 
perill que una bona fotografia, al disparar ràpid, em surti torta i 
perdi la foto, però encara així no re-enquadro mai.

Actualment un “rumor” generalitzat diu, que no fa falta una 
fotografia perfecta, perquè amb els mètodes d’edició actuals, 
la podem arreglar o millorar, creus que aquests mitjà li resta 
valor a la fotografia?
Tot té una utilitat, el Photoshop , es una bona eina, però ho for-
cen tant amb efectes, que fan perdre l’essència de la foto inicial, 
aquest tipus de fotos mai les faria. Pot estar bé, quan es fa un 
treball imaginatiu o artístic, però a nivell de reportatge, no ho 
veig bé, per exemple el New York Times, no admet fotos reto-
cades. 

Quina opinió té sobre el fotoperiodisme actual? Molts mitjans 
prevalen la notícia per sobre la qualitat, publicant moltes ve-
gades fotos tràgiques o dramàtiques fetes amb el mòbil per 
qualsevol persona.
Jo veig una militància de la bona fotografia, però no en els mi-
tjans, sinó al carrer, a les universitats, a les escoles, que tenen 
una passió per la fotografia, jo mateix la vaig tenir de nen, que 
ho viuen però sense saber-ho, com quan parles amb un pastor 
d’ovelles, que t’explica la seva vida, i t’adones que la viu, sense 
ser conscient, el problema és més tard, quan descobreixen la 
realitat d’aquesta professió per culpa d’alguns elements, i s’aca-
ben portant un desengany. Diuen que una imatge val més que 
mil paraules, això és mentida, una imatge pot valer milions de 
paraules, però hi ha moltes imatges publicades que no valen ni 
una coma.

Últimament el fotoperiodisme espanyol ha aconseguit grans 
premis, Worldpress Photo i el Pulitzer de Fotografia, curiosa-
ment els dos treballant per a mitjans estrangers, el fotoperio-
disme està mal valorat en la premsa d’aquest país? 
Si, a mi em consta, a part del que paguen, en el New York Times, 
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pots esperar tres dies si fa falta per fer una fotografia, si es ne-
cessari, aquí ni un dia, aquí està molt mal valorat, fins al punt 
que hi ha redaccions que et diuen que et consolis amb que posin 
el teu nom a la fotografia, ja només ens falta pagar perquè les 
publiquin en els mitjans.

Per què sempre que hi ha un premi amb una fotografia d’un 
conflicte bèl·lic, principalment, sorgeixen opinions en con-
tra, crítiques i ho paguen amb el fotògraf, com li va passar al 
Samuel Aranda. Però ningú es queixa, quan aquesta mateixa 
noticia surt a Televisió, però amb imatges més cruentes.
Per la hipocresia, jo crec en el cas de la foto de Samuel, et recon-
cilia amb l’ésser humà, és una foto neta, que transmet amor dins 
un conflicte bèl·lic, jo sóc de l’opinió que el dolor s’ha d’ensen-
yar, per que la fotografia mostra la realitat, no ens agrada, però 
cal ensenyar-ho, sinó acabem vivint en un món meravellós. El 
problema dels mitjans, és la morbositat, busquen la morbositat 
en la gent. (Per reafirmar el que ens explica, ens ensenya dues 
fotografies, “El bany de Tomoko de Eugene Smith” i una imatge 
de Sebastián Salgado de la fam a Àfrica)

Vostè va fundar Gramenet Imatge Solidària, Com va sorgir la 
idea?
Després de tant temps treballant en premsa, he conegut a mol-
ta gent, tots aquests contactes i més sent fotògraf, amb els 
companys que tènia, sabia que els podia demanar ajuda. Així, 
a mesura que anava demanant fotografies a companys, dins 
d’una línia humanística y estètica, poc a poc, vam anar creant 

© Joan Guerrero
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projectes solidaris, exposicions, etc, amb el que aconseguiem 
enviàvem els diners per a projectes al Tercer Món, partint tan 
sols de la fotografia. El que buscàvem era enviar diners per a so-
lidaritat, i fer xerrades per conscienciar, sabent que no podrem 
canviar el món, però si algunes mentalitats i hem acabat creant 
aquesta “empresa” tan bonica. Sempre intentat fer-ho de la mi-
llor manera i la més noble.

Ens pots avançar al projecte futur de Gramenet Imatge Soli-
dària?
Fa un parell d’anys, vaig fer unes fotografies a Brasil al costat de 
Pere Casaldaliga, amb les quals vam fer un llibre els dos junts, 
i em vaig proposar que es convertiria en una exposició acom-
panyada de la poesia d’en Pere, però no le mogut, crec que ha 
arribat el moment de fer-ho, començarem per Soria aquest any, 
cedint-la a una ONG, i a continuació, la idea és moure-ho l’any 
que ve per algunes sales de Barcelona, Madrid, entre altres.

El tú ets soci de AFOCER Què opina de les Agrupacions de fo-
tografia?
Jo estic encisat, del que es cou dins d’AFOCER, he vist molt bons 
treballs, com per exemple el de l’Umbert. Vaig veient que és  va 
complint una de les coses que més m’agrada y que crec que es 
molt important, que es un lloc ple de bons fotògrafs i bona gent, 
que és important pel bon funcionament d’una agrupació.

Els fotoperiodistes  es jubilen?
No, no es deuen jubilar, jo he fotografiat durant molt temps la 
immigració a Santa Coloma, just  abans de jubilar-me al 2005, 
vaig començar un nou projecte, fotografiar la nova immigració, 
musulmans, indis, xinesos, les seves vides i costums, una vegada 
jubilat, vaig seguir amb el projecte, hi anava dissabtes i diumen-
ges a fotografiar-los, i he seguit fent-ho avui dia. Hi ha reportat-
ges que el fotoperiodista ha d’aixecar acta, com un notari,  del 
que es cou a la seva ciutat, si ara té valor, dins d’uns anys, tindrà 
molt més valor. 
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La primera fotografia públicada de Joan Guerrero en un mitjà de comunicació, als voltants dels anys 60. © Joan Guerrero
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Fotografia del projecte “Lamento Quechua”

Fotografia  del Camperol d’El Salvador (la seva millor imatge, segons l’autor) 

Fotografia de l’exposició MIRA’M, que es pot visitar al Palau Macaya (Barcelona)

Fotografia d’una exposició sobre els Drets Humans, de Gramanet Image Solidaria.

Imatges de Joan Guerrero
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Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Una Barcelona poc coneguda

Estic convençut que una càmera a les mans canvia la visió del 
que ens envolta. Es com si s’ens aixequés una antena, i ens 
tornéssim especialment sensibles. 

Barcelona, com totes les ciutats amb ànima, està plena d’in-
formacions disperses que ens parlen d’històries, de la seva 
història i de les seves gents. Hem de mirar, i trobarem les fotos 
que ens estan esperant.

Agafem-les...

Al carrer Provença està la casa que fou 
d’en Puig i Cadafalch. Es una casa baixa, 
disseny tardà de l’arquitecte, amb magní-
fics esgrafiats; la singularitat rau en que es 
tracta d’una casa unifamiliar a l’Eixample. 
Hi han poquíssimes, car l’especulació les 
ha enderrocades totes.

A Cardenal Casañas, a sobre de la botiga 
Piera, es veu encara el fantasma de la
POSADA NUEVA DEL PROGRESO, SE SIRVE 
A CUBIERTOS Y A RACCIONES. Moltes ca-
ses de Ciutat Vella tenen rastres d’antics 
negocis.

La Plaça de Sant Felip Neri mostra encara 
les senyals de les bombes i la metralla re-
buda als bombardejos del 38. La plaça fa 
la feina (ara, i també aleshores) de pati per 
a una escola; les bombes van fer una mor-
taldat de nens. No s’ha volgut restaurar la 
façana de l’església, en memòria d’aquells 
infants.

Comencem a l’Eixample
Baixant per Rambla de Catalunya
Seguint per les Rambles 
Accedint a Ciutat Vella pel carrer Ferran 
Catedral i voltants 
Anem cap al barri de Ribera 

*
*
* 
* 
* 
* 

Es clar que també hauria pogut fer-se a l’inrevés; tot depèn d’on hagis 
deixat el cotxe o el tren.

EL MEU RECORREGUT PER BARCELONA

Comencem el recorregut ...
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Molts balcons dels carrers del barri vell 
tenen plantes i d’altres andròmines, que 
llueixen i destaquen amb el sol del mati. 
Son carrers estrets, que no conviden a pu-
jar la mirada; feu-lo, que hi ha recompen-
sa. Aquest es de Banys Nous.

Un indret poc conegut però accessible es 
l’Observatori Fabra, al Tibidabo. Proposen
activitats a l’estiu, que combinen aspectes 
astronòmics i gastronòmics. No es espe-
cialment econòmic, però un cop a la vida 
es pot permetre. Millor que no hi hagin
núvols...

A la cantonada de Princesa i Rec hi havia 
una botiga especialitzada en barrets per a
uniformes, que es deia “Hija de Sánchez 
Ruiz”. Sembla que aquest es un ninxo de 
mercat que s’ha anat reduint: no hi ha tan-
ta gent d’uniforme com abans.

Aquesta senyora tan eixerida es Santa Eu-
làlia, i està molt ben plantada a dalt del 
cimbori de la Catedral. Acabada de nete-
jar, llueix com nova. Be, de fet es bastant 
nova, com tota la façana i el cimbori: els va 
manar fer (i els va pagar) en Manuel Giro-
na, un banquer, cap al 1890.

El trànsit es va voler controlar molt abans 
de la invenció dels senyals codificats ac-
tuals. A la Barcelona vella hi han plaques 
com aquesta, o semblants, sempre pen-
sant en carros i cavalleries. Estan fetes de 
pedra, de metall esmaltat, de marbre... 
busqueu, hi han de molt maques.

A la Rambla, just a sobre del Poliorama, hi 
ha la Reial Acadèmia de Ciències. Aquesta
institució es va ocupar, per molts anys, 
de donar l’hora oficial, posant a l’hora el 
rellotge de la seva façana. Ho feien diària-
ment, amb l’ajuda de l’observatori as-
tronòmic que hi ha a la seva teulada.
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A la casa del gremi de sabaters, a la plaça 
de Sant Felip Neri, podem trobar aquest 
escut medieval, excepcional perquè 
mostra un lleó alat (símbol de Venècia) a 
Barcelona, a l’època en que Venècia i Ca-
talunya es barallaven pel domini del Me-
diterrani. Vaja, era com posar l’escut del 
Reial Madrid a Canaletes.

A prop de la catedral hi ha un exemple 
molt antic de rètol identificatiu: la pedra 
cantonera que diu “casa de l’almoyna”. Es 
refereix a la Confraria de la Pia Almoina, 
avui desapareguda, però que ha deixat el 
seu nom a la casa que ocupava, i que fou 
bastida cap al 1430.

Un negoci que ha deixat de ser-ho: la fabri-
cació i venda de lamparetes. Can Gallissa,
encara a Cardenal Casañas, es dedica a 
vendre altres articles, però conserva el 
rètol.

Al carrer Ferran hi queden els rètols de 
quan els obradors de confiteria i pastisse-
ria eren laboratoris. Hi han mes rètols a la 
mateixa botiga: ves i descobreix-los.

La plaça de Sant Josep Oriol, al costat de 
l’església del Pi, amaga dos rètols curiosos:
aquest, del que desconec l’origen, i un de 
marbre que explica un miracle del sant.
Recomano molt la seva lectura, es fantàs-
tic.

Aquestes carasses estan a una font, a 
la plaça de Sant Just, que està en servei 
ininterromput des de el segle XV; proba-
blement es la mes antiga de la ciutat. La 
plaça, i els carrers que l’envolten, estan 
plens de antics palaus. Es un indret molt 
profitós pel fotògraf curiós.
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Els edificis modernistes tenen sovint una 
munió de detalls inesperats. A la Boque-
ria, un portal mostra, a banda i banda, una 
parella de burguesos, enfilats a sengles 
capitells. La parella, la dona, es igual de 
divertida. Aquest carrer te cases molt in-
teressants: com passa sovint, cal aturar-se 
i apujar la vista.

Igual de fantàstic que aquest aparador... 
que no es d’una pastisseria. Tot això son
tovalloles. Es la botiga “Coses de Casa”, a 
la mateixa plaça de Sant Josep Oriol; segu-
rament ara no trobareu aquest mostrari, 
però el que hi veureu també serà bonic.

Fa molts, molts anys que el Dr. Moragas, 
oculista, ja no visita a aquesta casa de Sant
Pere mes Baix. Ara els metges han fugit de 
Ciutat Vella: ¿com pot ser bo, un metge, si 
viu en un carrer estret, en una casa sense 
ascensor, i a sobre d’una botiga de queviu-
res? ¿Qui s’en refia?

L’església de Santa Maria del Mar no ne-
cessita presentació. Aquesta perspectiva 
tampoc es nova, però mireu que les tona-
litats canvien al llarg del dia. Es a dir, que 
la millor hora per fer fotos, fins i tot als es-
trets carrers de la Barcelona vella, pot ser 
qualsevol .

Barcelona rep als visitants amb grans 
obres d’en Miró: a la Boqueria, al Parc de 
l’Escorxador, i a l’aeroport vell. Hi ha una 
quarta ceràmica d’en Miró, al carrer. Està 
a Consell de Cent, entre Rambla de Cata-
lunya i Balmes; hi havia un restaurant de 
luxe, que va tancar al 2004 desprès de 75 
anys d’una vida molt activa.

Això es un dels sostres mes magnífics de
la ciutat. Està al pati del Palau del Llocti-
nent, entre la Catedral i la Plaça del Rei, i 
cobreix una escala monumental de pedra. 
Una porta de bronze, disseny Subirachs, 
complementa la decoració de l’escala, que 
encara te lloc per a una petita font als seus 
peus.
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Abans de pujar una fotografia a Internet, resulta convenient 
conèixer quins drets s’estan cedint a la pàgina web i quins drets 
es necessiten. Abans de presentar una fotografia a un concurs, 
és recomanable llegir les seves bases legals. Abans de fotogra-
fiar a una persona, cal saber que és obligatori legalment que el 
fotografiat doni el seu consentiment exprés i inequívoc.

Aquest article pretén explicar de forma entenedora quins drets 
implicats hi ha en una fotografia i com s’han d’usar aquests 
drets a l’entorn actual d’Internet i als concursos de fotografia.

Tipus de protecció legal de la fotografia: 

Per a la normativa de drets d’autor actual hi ha dos tipus de 
protecció legal de la fotografia: la fotografia original i la mera 
fotografia. La fotografia original és aquella que presenta nove-
tat, ja sigui novetat en el sentit objectiu que és nova perquè és 
creativa, o, novetat subjectiva perquè  ha sigut creada per un 
autor reconegut com a creador artístic. La mera fotografia és 
aquella fotografia que no resulta original en cap dels dos aspec-
tes anteriors.

Els dos tipus de protecció tenen quasi els mateixos drets que 
s’expliquen més endavant en el present article. La diferència 
pràctica es troba amb la duració de la protecció. La duració dels 
drets d’explotació de la fotografia original és de 70 anys des-
prés de la mort del seu autor, computant-se a partir del dia 1 de 
gener de l’any següent de la mort; mentre que la duració dels 
drets d’explotació de la mera fotografia és de 25 anys, compu-
tant-se a partir del dia 1 de gener de l’any següent a la data de 
realització de la fotografia. 

Una altre diferència entre la protecció legal de la fotografia ori-
ginal i la mera fotografia és que aquesta última no té el dret 
d’explotació de transformació que s’explica més endavant.

Drets morals:

La protecció legal de la fotografia, conforme la llei de Propie-
tat Intel·lectual, és la mateixa que tindria qualsevol altre tipus 
d’obra, això sí, amb les seves especificitats pràctiques. Aquesta 
protecció legal es divideix amb els drets morals de l’autor i els 
drets d’explotació, ambdós tipus de drets pertanyen a l’autor 
pel mer fet de crear l’obra.

Entre els drets morals ens trobem amb el dret a la paternitat 
de l’obra, que la seva duració en el temps és eterna, consistent 
en el reconeixement de l’autor com a pare de la fotografia; i, el 
dret moral a l’integral de l’obra, també etern en els temps, con-
sistent en que ningú pot deformar la fotografia o fer-la malbé. 
Bàsicament, aquests són els dos drets morals més importants 
que reconeix la llei de Propietat Intel·lectual, entre d’altres. Els 
drets morals són irrenunciables e inaliables, és a dir, l’autor no 
pot renunciar a ells i no els pot comercialitzar; diferent és que 
els drets morals de paternitat i integritat de l’obra es puguin 
heretar.

Drets d’explotació:

Els drets d’explotació, també anomenats econòmics, són aquells 
drets que l’autor pot cedir a tercers, és a dir, són drets que es 
poden cedir en el mercat. Entre els drets  d’explotació, hi ha el 
dret de reproducció, comunicació pública, distribució i transfor-
mació.
	 •	El	dret	de	 reproducció	 consisteix	en	 la	 reproducció	
de la fotografia per qualsevol mitjà i forma que permeti la seva 
comunicació o obtenció de còpies. Per exemple, incloure la fo-
tografia en un llibre o reproduir-la a Internet. 

	 •	El	dret	de	comunicació	pública	és	tot	aquell	acte	pel	
qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l’obra sense 
prèvia distribució d’exemplars a cadascuna de les persones. Per 
exemple, l’exhibició d’una fotografia en una exposició fotogrà-

Article realitzat per David Ros Aguilera, advocat Propietat Intel·lectual e Industrial e Internet (@dros2005)

Aspectes legals de la fotografia 
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fica. El dret de comunicació pública preveu, expressament per 
la llei de Propietat Intel·lectual, la posada a disposició del públic 
d’obres de tal forma que qualsevol persona pugui accedir a elles 
des del lloc i moment que esculli; això és Internet.

	 •	El	dret	de	distribució	és	la	posada	a	disposició	del	pú-
blic de l’original o de les còpies de la fotografia, en qualsevol 
suport tangible, mitjançant la seva venta, lloguer, préstec o de 
qualsevol altre forma. Per exemple, la inclusió d’una fotografia 
a un llibre.

	 •	El	dret	de	transformació	és	la	modificació	de	la	foto-
grafia de la qual se’n derivi una obra diferent. Per exemple, mo-
dificar digitalment una fotografia i obtenir-ne un altre diferent.

Aquests drets d’explotació són independents, compatibles i 
acumulables, és a dir, per incloure una fotografia a un llibre es 
requereixen dels drets de reproducció i distribució. En el cas 
d’Internet, el dret de reproducció i el dret de comunicació públi-
ca i, segons s’escaigui, el dret de distribució. 

Drets de tercers dins del contingut de la fotografia, especial 
èmfasis al dret fonamental d’imatge i el dret fonamental a la 
protecció de dades de caràcter personal:

Una fotografia pot incloure la imatge d’una persona, per tant, 
hi ha una implicació dels drets d’aquesta persona fotografia. Els 
dos drets que té una persona per disposar de la seva imatge són 
el dret fonamental a la imatge i el dret fonamental a la protecció 
de dades de caràcter personal.

El dret fonamental a la imatge, reconegut legislativament i per la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional, és el dret que té una 
persona de decidir sobre l’ús de la seva imatge. Per tant, i con-
forme el Dret, per tal que un fotògraf fotografiar una persona 
necessita el seu consentiment exprés.

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, 
reconegut legislativament i per la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, és el dret que té qualsevol persona per tal de 
decidir l’ús de les seves dades de caràcter personal, entenent-se 
per dada personal qualsevol informació concernent a persones 
físiques identificades o identificables. En aquest sentit, la imat-
ge és una dada de caràcter personal i el fotògraf que fotografia a 
una persona, conforme el Dret, necessita del seu consentiment 

inequívoc i ha de complir amb la normativa de protecció de da-
des de caràcter personal.

Així doncs, el fotògraf ha d’obtenir el consentiment exprés i 
inequívoc d’una persona per tal de fotografiar-la i fer ús de la 
seva imatge i dada de caràcter personal dins del contingut de la 
fotografia. La persona fotografiada ha de saber l’ús que farà el 
fotògraf de la fotografia amb la seva imatge i dada de caràcter 
personal.

Internet:

Tal i com s’ha explicat, l’exhibició d’una fotografia a Internet 
requereix dels drets d’explotació de reproducció i comunicació 
pública. Per tant, els termes i condicions legals d’una pàgina web 
que permet pujar, exhibir una fotografia o bé compartir-la amb 
tercers, com per exemple una xarxa social, sol·licita a la persona 
que puja la fotografia els drets d’autor d’aquesta fotografia. 
A l’actualitat, i habitualment, la pàgina web requereix a l’usuari 
una llicència no exclusiva, lliure de royalties, mundial i per tota 
la duració de la protecció legal de la fotografia, per a la finalitat 
de la pròpia pàgina web. En aquest sentit, és recomanable llegir 
els termes i condicions legals de la pàgina web per esbrinar l’ús 
que farà la pàgina web de la fotografia. També s’ha d’assenyalar 
que, per tal de pujar, exhibir o compartir una fotografia que 
conté la imatge d’una persona, es requereix del consentiment 
exprés i inequívoc de la persona fotografiada.

Concursos de fotografia:

Els promotors dels concursos de fotografia són lliures d’establir 
les bases legals que considerin convenients i els concursants són 
lliures de participar. Per això, abans de presentar una fotografia 
a un concurs de fotografia és convenient llegir les bases legals 
del concurs.

Un concurs de fotografia pot exigir a les seves bases legals com 
a requisit que la fotografia presentada sigui inèdita, és a dir, que 
no s’hagi divulgat. Si la fotografia ha sigut exhibida a Internet o 
de qualsevol altre forma, ja no és inèdita. Per tant, en aquest su-
pòsit, si es presenta la fotografia prèviament exhibida a Internet 
al concurs de fotografia, s’estaria incomplint aquest requisit de 
les bases legals del concurs de fotografia. 
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Les bases legals d’un concurs de fotografia necessiten de la ces-
sió dels d’explotació de l’autor per a la finalitat del concurs. La 
Llei	de	Propietat	Intel•lectual	estableix	que	la	cessió	dels	drets	
d’explotació de l’autor ha de formular-se per escrit i cal especi-
ficar quins drets es cedeixen i les modalitats d’explotació de la 
cessió, en cas contrari, s’entenen cedits per Llei les modalitats 
d’explotació necessàries per tal de donar compliment a la fina-
litat de la cessió. 

La cessió dels drets d’explotació d’autor també ha d’assenyalar 
el temps de la cessió i el territori de la mateixa. Si no s’especifica 
el temps, s’entenen cedits per Llei els drets d’explotació durant 
un període de cinc anys. Si no s’especifica el territori, s’entenen 
cedits per Llei els drets d’explotació pel territori en el que s’efec-
tua la cessió.

Així doncs, la cessió dels drets d’explotació de les bases legals 
d’un concurs de fotografia ha d’especificar els drets cedits, les 
modalitats d’explotació, el temps i el territori de la cessió. En cas 
contrari, s’apliquen les presumpcions especificades per la Llei 
de Propietat Intel·lectual.

Conforme els drets d’explotació explicats anteriorment, si la fi-
nalitat del concurs és l’exhibició de les fotografies seleccionades 
a una exposició púbica, els drets necessaris són els de reproduc-
ció i comunicació pública. En contra, el dret de transformació no 
resultarà necessari si la fotografia no es modifica en una altre 
nova. 

El dret de distribució, tal i com s’ha explicat amb anterioritat, 
consisteix en la posada a disposició del públic de l’original o de 
les còpies de la fotografia, en qualsevol suport tangible, mit-
jançant la seva venta, lloguer, préstec o qualsevol altre forma. 
Per tant, si la fotografia o les seves còpies no es volen posar a 
disposició del públic incorporades a un suport tangible i no es 
pretén vendre-les, llogar-les, prestar-les, aquest dret no és ne-
cessari cedir-ho en un concurs de fotografia.

Si la finalitat del concurs de fotografia és exhibir la fotografia 
a Internet, els drets d’explotació que s’hauran de cedir són els 
drets de reproducció i comunicació pública.

Una altre possible requisit de les bases legals d’un concurs de 
fotografia pot ser l’exigència de la cessió dels drets d’explotació 
de la fotografia a favor del promotor del concurs en exclusiva. És 

a dir, el concursant ha de disposar de la totalitat dels drets d’ex-
plotació en exclusiva i no els ha d’haver cedit a un tercer. Si la 
fotografia s’ha exhibit a una pàgina web de tercers, hi ha hagut 
probablement una cessió no exclusiva dels drets d’explotació de 
la fotografia a favor d’aquest tercer de la pàgina web. En con-
seqüència, el fotògraf no disposa de la totalitat dels drets d’ex-
plotació de la fotografia i això seria un incompliment d’aquest 
requisit de les bases legals del concurs de fotografia. La cessió 
en exclusiva, per Llei, implica a la pràctica que el fotògraf, que 
ha cedit en exclusiva els seus drets d’explotació d’una fotogra-
fia, no pot explotar la seva fotografia pel seu compte. 

Per tant, una lectura de la finalitat del concurs del fotografia i 
la cessió dels drets resulta convenient abans de presentar una 
fotografia a concurs.

Per últim, assenyalar que, per tal de presentar una fotografia 
que contingui la imatge d’una persona a un concurs de fotogra-
fia, la persona fotografiada haurà d’haver atorgat el seu consen-
timent exprés i inequívoc per a tal finalitat. 
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© Laureà Piñol

Les valoracions del nostre jurat, no tenen per que agradar a tothom, són orientatives i personals, de la manera més objectiva possible, cada lector pot 
tenir les seves pròpies opinions de la imatge, igualment acceptables. 

Per millorar en la fotografia, cal molta practica i formació, però el més difícil de tot, assumir la critica, això fa, que es prengui 
consciencia dels vicis i errors, en aquesta secció, el “nostre jurat” el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en Romualdo Pérez, 
dos visions molts diferents, els quals se’ls entrega una fotografia, de la qual desconeixen l’autor, per fer una valoració escrita 
i una valoració numèrica (del 1 al 5), en aquest primer número, la fotografia pertany a Laureà Piñol (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO” ROMUALDO PÉREZ
Revelat 4
Color 4
Nitidesa i Definició 5
Enquadrament 3
Composició General 4
Acabat i Presentació 5
Originalitat 3

Revelat 5
Color 5
Nitidesa i Definició 4
Enquadrament 4
Composició General 2
Acabat i Presentació 5
Originalitat 3
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A Revelat força correcte, amb una saturació (pel meu gust), una 

miqueta passada, que la fa guanyar en impacte, però li fa perdre 
aquell punt de connexió amb la percepció humana, màxim te-
nint en compte que és una fotografia de reportatge i requereix 
la màxima aproximació. Ben tractades les zones més fosques 
amb el detall suficient per aportar informació que ens situa sen-
se perdre importància la resta dels elements.

Nitidesa i definició Impecable, no hi ha cap problema ni d’enfoc, 
ni de qualitat òptica de la imatge, entenc que amb una adient 
profunditat de camp. L’enquadrament, tal i com estan distri-
buïts els elements i en vista de que en funció de com “ajustem” 
el format te diferents lectures de punt d’interès principal, en-
tenc que això ens complica una mica la lectura de la foto.

Tal qual està, per a mi la primera impressió, és que és una imat-
ge dividida en dos sectors: Cel per una banda i la resta per altre.  
El cel te el seu interès per les línies que formen els núvols, però 
la resta de la imatge també en te, pels seus elements, joc de 
línies, distribució dels elements.  Tal com estan els elements de 
la part inferior de la imatge, persones per una banda, en les que 
tenim un centre principal, que és el senyor amb bastó, amb una 
ombra que li dona direccionalitat i sentit de lectura, i els dos 
personatges dels extrema que li aporten equilibri i harmonia, 
estan be, sempre fent l’anàlisi per separat, també és correcta la 
línia que forma el cobert, que li dona un encaix i més rellevància 
al senyor.

Per un altre banda tinc la sensació que les línies que formen les 
verticals, estan corregides, però en excés, doncs tenen tendèn-
cia a anar-se obrint de baix a dalt.

En quant a la composició general, els elements visibles estan en-
tenc que correctament situats, amb la dificultat que comporta 
el que hi ha diferents elements humans, fent activitats mòbils i 
que hi ha una molt bona harmonia entre ells. 

Acabat i presentació be amb les línies de contorn que li donen 
un acabat més concret i que tanca la imatge.

Foto d’originalitat, “justa”, és una foto correcta, però pel seu 
format em confon, de quin és el veritable centre d’interès;  Si 
és l’edifici, hi ha una sèrie d’elements que dilueixen aquest, i si 
és el senyor del bastó, l’edifici te amb aquest format tant d’in-
terès com el personatge i com el cel.  El personatge del bastó, 
està quasi girat d’esquena, lo que li fa perdre una mica d’interès.  
Potser agafat un moment abans, és a dir, no tan centrat, tindria 
molta més força la seva direccionalitat.  És una fotografia de 
reportatge d’un lloc interessant amb una activitat quotidiana. 
Sense que sigui alguna cosa especial.

En principi s’aprecia un bon enquadrament del tema principal, 
és a dir, de l’edifici que domina la imatge. En aquesta fotografia 
queda reflectit un bon revelat, la qual cosa dóna un de bons 
tons, així com detall en les altes llums i en les ombres. 

La definició o nitidesa en les línies s’aprecien una mica justes, 
però això podria ser per diferents causes i possiblement alienes 
a l’Autor. La part, que  a judici meu,  crec criticable és la situació 
d’algunes de les persones que apareixen en la imatge, sobretot 
el senyor, que ocupa el centre de la imatge, exercint una impor-
tància tal, que desmereix la resta de la foto, considero que si 
estigués situat més a l’esquerra, és a dir, uns passos mes enrere, 
no tindria tant protagonisme i quedaria com a complement de 
la imatge, igual que les altres persones, d’aquesta forma no res-
taria importància al motiu principal, aquesta qüestió també és 
criticable per suposar que no existien impediments per fer una 
altra presa, en la qual les persones de l’entorn estiguessin millor 
posicionades.

Opinió de Joan Manel Vera “Tito” Opinió de Romualdo Pérez

Opinió de l’autor: Laureà Piñol

Des punt de vista purament  tècnic remarcaria que vaig tre-
ballar amb l’efecte del filtre polaritzador per destacar el nú-
vols, i a nivell de retoc que vaig adreçar la caiguda de línies 
ja que la foto està presa amb una distància focal equivalent 
a un gran angular de 24 mm. També vaig crear una capa per 
millorar les ombres.

Pel que fa a l’enquadrament, a primera vista podria sem-
blar que la figura de l’avi queda massa centrada. També 
vaig captar una altra imatge amb l’avi a l’esquerra “entrant 
a la foto” : teòricament estaria millor per la regla del terços, 
però deixa buit el centre de la foto, on condueixen les línies 
dels núvols, donant una sensació de desequilibri. És molt 
millor l’enquadrament que he triat. 

Del punt de vista conceptual, és una fotografia de reportat-
ge feta a Castellar del Vallès un diumenge al migdia, que em 
resulta agradable de veure, sense massa pretensions, però 
que possiblement presentaria a un concurs de tema obligat  
“Castellar del Vallès”.
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Quan tenim una càmara a les mans, i ganes de fer fotos, el mes immediat es buscar 
a que o a qui “l’hi fem la foto”. Mirem, i potser no veiem cap paisatge, cap persona, 
cap objecte que ens atregui l’atenció. I, tantmateix, podem estar envoltats de motius 
amb interés fotogràfic.

Una tipologia d’imatge, que pot donar molt de joc, es la que explora els motius re-
petitius (trames) y les textures de les superfícies. No hi ha necessàriament un motiu 
principal, tota la superfície de l’imatge hi participa. 

¿Que trobem en aquest tipus d’imatge? No hi ha una única resposta. Ritme, harmo-
nia, cromatisme, jocs d’ombres i llums... la sensibilitat de cadascú en te la paraula. 

Hi han moltes propostes possibles, que entrarien en aquest àmbit: motius regulars o 
irregulars, naturals o fets per la ma de l’home, superfícies o series d’objectes. Els po-
dem trobar en format vertical (parets, arbres), horitzontal (terres, teulades, aigua), o 
be ocupant volums tridimensionals. Animals i plantes ens poden subministrar també 
exemples interessants. La foto pot incloure els limits físics del motiu, o be deixar-los 
fora, donant una sensació de continuitat sense fi.

Sovint, un element singular pot ajudar a posar en valor l’imatge, ja sigui donant una 
referència de dimensions, o un contrast cromàtic, o ajudant a la comprensió del tema. 
Les següentes imatges mostren exemples de tot això.

Trames i textures
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Mirem amunt
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Mirem avall
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Mirem per tot arreu
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Hauria estat un dissabte com tants d’altres: escollir qualsevol itine-
rari muntanyenc i, fer camí. Però, el proveïdor m’assegurà que tin-
dria el nou ordinador per aquella mateixa data (el que tenia havia 
fet pana dies abans) i, malauradament, com sovint sol passar, a úl-
tima hora, una peça que faltava no arribà. Per tant: ¡canvi de plans!

Per no desaprofitar el dia acordàrem que posaríem una mica d’or-
dre a l’habitació. Aclarides les coses, l’Alícia anava a la seva, i jo a la 
meva; això sí, procurant no emprenyar-nos l’un a l’altre.

La persiana estava aixecada del tot per aprofitar la claror i no haver 
d’encendre el llum. De tant en tant, ho aprofitava per mirar més 
enllà del que permetien les quatre parets; tot, sense cap intenció, 
solament es tractava d’un acte inconscient per trencar d’alguna 
manera el que mecànicament estava fent. És difícil quan havent 

planificat un matí a l’aire lliure l’has de substituir de cop i volta per 
una opció claustrofòbica. Aquest fet justificaria, en part, l’acció de 
tafanejar i observar què passava a l’exterior.

Al balcó hi havia l’estenedor. Estava buit. Quan girava la mirada cap 
enfora era on primer hi ensopegava la vista (tan sols, tiges d’acer). 
De sobte, succeí l’esdeveniment menys esperat pel qui xano-xano 
està posant ordre a l’habitacle. Aparegué inesperadament. Una om-
bra fugissera creuà la claror i m’obligà a girar la cara per esbrinar de 
què coi es tractava. Era una peça petita de roba que aterrà damunt 
l’estenedor. M’apropà al vidre per mirar d’identificar-la, i, ¡Sorpresa! 
¡Unes calces! Feia un dia clar sense núvols ni turmenta. Sabia de la 
pluja de granotes i de peixos, però, ¡de calces!

Dies enrere va trucar una veïna de cases enllà. Sembla ser que degut 
a les ventoleres s’havia trobat un llençol al pati de casa i preguntava 
si ens pertanyia a nosaltres o a algun veí de l’escala.
Li contestà que no era nostre i quedàrem que si de cas me n’assa-
bentava d’alguna cosa, la hi comunicaria.

Text i fotografies d’en Miquel Alba i Martí (AFIAP, A.CEF, MFCF)

Fer volar  la ...
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Disposar d’unes calces voladores, conseqüentment, implicava un 
treball de recerca per esbrinar qui era la mestressa d’aquella delica-
da joia. De la mateixa manera que aparegué volant la citada penyo-
ra, també ho feia la meva imaginació per assegurar-me qui la podria 
calçar. La Ventafocs no podia ser gaire lluny de casa, només calia 
anar porta per porta i demanar a tota noia que sortís s’emprovés 
davant meu la petita peça fins ensopegar amb l’afortunada, i, alho-
ra, descuidada propietària.

La tasca inicialment programada a ordenar una estança, havia pas-
sat a un segon terme. Estava decidit a dedicar-hi el temps que cal-
gués en favor d’aquesta desinteressada recerca. Quan més decidit 
em trobava, en obrir la porta corredissa amb la intenció d’agafar-les 
succeí, sobtadament, una mà, la de l’Alícia, les agafà dient-me amb 
to enèrgic i amb no gaire bona cara: “¡Deixa-les! ¡Fuig! ¡No les to-
quis!”. Acabava de fer una rentadora i l’estava estenent.

La paret m’impedí detectar la seva presència i el llançament de roba 
damunt l’estenedor. Les calces es protagonitzaren capdavanteres. 
No	me’n	sabia	avenir.	Tota	la	il•lusió	feta	miques.	¡Aquelles	calces	
no les coneixia! ¡No podien ser d’ella!

D’ara endavant m’hi hauré de fixar una mica més. Decebut, tornà 
a tancar la porta i, sense ganes, reprengué el que havia comença .                                                     

Qualsevol soci interessat en tot allò que té a veure amb el desenvolupament dels seus treballs fotogràfics, i consideri que 
una opinió externa el pot ajudar a fi d’arrodonir els acabats de les seves obres, així com, detectar-hi possibles errades, té 
l’oportunitat de fer-ho posant-se en contacte amb el sotasignat.

Els socis interessats (dies abans) hauran de reservar hora al laboratori digital qualsevol dimecres de 19h a 21h i comuni-
car-ho al Miquel Alba, a la dreça electrònica: “miquelalba@gmail.com”, o al tel. 660.776.821

Assessorament a socis
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Autor/  
CARLES ALTIMIRAS MARTÍN 
Nom Exposició /
GENT FELIÇ, GENT TRANQUIL·LA...  
Dates exposició / 23.02 al 06.03    
Edat / 72 
Professió / ANTIC PÈRIT INDUSTRIAL 
       QUÍMIC (Jubilat)

- Explica breument el contingut de l’exposició

Són dotze imatges més la de presentació, que contenen persones 
totalment	anònimes	que	des	de	la	meva	perspectiva	transmeten	
felicitat i / o tranquil·litat i pau.

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per 
aquestes imatges?

Presento aquestes imatges com a contrapunt a l’actual tendència 
de mostrar / denunciar misèria, pobresa, gent turmentada.

Les	que	presento	són	simples,	netes,	gairebé	infantils	....	però,	pre-
tenc	fixar-me	en	els	valors	positius	de	l’ésser	humà. 

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre 
amb aquesta exposició?

No pretenc transmetre res transcendental en els meus treballs 
i aquest és un d’ells. Simplement mostro en aquest cas la meva 
visió	de	determinats	moments	quotidians	de	persones	anònimes	
que em transmeten com he dit, felicitat i / o tranquil·litat i pau.

M’agradaria transmetre el mateix a persones que vegin aquest 
treball. 

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis desta-
car?

Les fotos que presento no tenen res en especial pel que fa a tècni-
ca. Simples instantànies gairebé sempre mal enquadrades i tortes, 
que posteriorment he “revelat” el millor que he sabut mitjançant 
Lightroom d’Adobe. Quan em sento davant de l’ordinador no puc 
deixar	d’associar-ho	amb	la	meva	antiga	ampliadora	i	en	el	fons	
transvaso els coneixements apresos del sistema analògic al digital, 
però	amb	més	rapidesa	i	precisió.	És	apassionant!     
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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Autor/  
JOAN MANUEL VERA ORTIZ “TITO”
Nom Exposició /
CERDANYOLA BLUES
Dates exposició / 06.04 al 27.04    
Edat / 55
Professió / BANCA

- Explica breument el contingut de l’exposició

Són imatges del “món” del Blues a Cerdanyola del Vallès, i al ser 
una exposició en la que les fotos són poques, a excepció d’una, 
que hi ha els músics i la “fauna”, la resta són de músics actuant.

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per 
aquestes imatges?

Perquè	és	un	món	en	el	que	m’estic	bellugant	en	els	últims	anys,	
quasi exclusivament en actuacions en el bar “la Tia Felipa” i el 
“Blues	Bar”	a	Cerdanyola,	és	un	ambient	que	te	una	estética	es-
pecial...,	diferent,	i	en	realitat	intentar	captar	el	sentiment	del	mú-
sic	que	actua	en	concerts	de	petit	format,	propers	al	públic,	on...	
treuen “l’ànima”, i la música surt de dins...,és un plaer i si acon-
segueixes el moment on la expressió és màxima, “arrodoneixes” 
el dia.  La culpa la te en Vicenç Semper, que m’ha fet descobrir 
aquest	món	i	m’ha	captivat

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre 
amb aquesta exposició?

Només	la	lluita	que	dos	petits	bars	de	Cerdanyola	fan	en	pro	del	
Blues...,	fora	dels	circuits	oficials	dels	“Festivals	de	Blues”	...o	de	
Blufs,	com	jo	li	dic,	el	veritable	festival	de	blues	està	cada	setmana	
a aquests dos locals, que es deixen la vida i els “quartos” i mal-
viuen per pura passió..., això és SOLIDARITAT!!!

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis desta-
car?

Sí, les fotos estan totes desaturades en un 50 %, a banda de baixar 
en un 10 % la intensitat dels colors, canvio la temperatura de color 
i pujo en un aproximadsament 50 % la “claridad” en LIghtroom, 
que és el programa que faig servir per a tots els “revelats”, aixó en 
totes les fotos, després i a banda ajusto cada foto, en funció del 
resultat que li vull donar.
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Imatges cedides per Joan Expósito
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Autor/  
JOSEP ANTONI URIZ RODRÍGUEZ
Nom Exposició /
CATALUNYA - Visions perdurables  
Dates exposició / 27.04 al 25.05    
Edat / 56 
Professió / GESTIÓ ADMINISTRACIÓ

- Explica breument el contingut de l’exposició

En aquesta exposició he volgut donar unes quantes pinzellades 
fotogràfiques	a	indrets	no	gaire	coneguts	i	a	activitats	tradicionals	
de la Catalunya profonda. 

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre 
amb aquesta exposició?

Voldri	posar	el	meu	gra	de	sorra	en	reivindicar	uns	valors	estétics,	
ambientals i culturals perdurables que s’han de protegir. 

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis desta-
car?

Ligthroom 3.6 i Photoshop CS5 (en general, un lleugera passada 
de Color uniforme, Curves i Nivells, així com a Màscares d’enfoca-
ment	-per	aclarir	i	per	enfosquir	vores)  
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Imatges cedides per Joan Expósito
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11 de Setembre del 2012, diada històrica

La Diada de l’11 de setembre de 2012, va ser un moment històric per Catalunya, amb motiu 
d’aquesta efemèride, AFOCER, ha organitzat una exposició a l’Ateneu de Cerdanyola, que 
es pot visitar fins el dia 12 de maig. Posteriorment, un recull d’aquesta exposició viatjarà a 
Perpinyà al festival Visa Off.

L’exposició es compon d’unes 45 imatges de diferents fotògrafs, que plasmen des de un punt 
de vista estètic, a part de l’històric, els instants que es van viure, el més d’un milió de catalans 
al carrer manifestar-se per la independència. Un bon reportatge documental que amb el 
temps esdevindrà històric.

En la inauguració del dia 17 d’abril, va comptar amb la presencia del president de l’Agrupació, 
Vicenç Semper, acompanyat per el president de la Federació Catalana de Fotografia, José A. 
Andrés, i la regidora de Cultura, Montserrat Montiel.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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Imatges cedides per Antoni Marín

“Dies de Pakistan” de Francesc Melcion
El passat 3 d’abril, es va dur a terme a Santa Coloma de Gramanet, de la pre-
sentación de l’exposició “Dies a Pakistan” de FRANCESC MELCION. Un treball 
realitzat entre el 2007 i el 2008.  Aquesta mostra vol esborrar la imatge única i 
estigmatitzada del país: atemptats, actes de violència, terrorisme, pobresa, Bin 
Laden....  A pesar de tots aquests problemes i contradiccions, Pakistan està for-
mada, en la seva immensa majoria, per persones humils i treballadores, com 
les que ens podem trobar a la tenda de la cantonada. Un Pakistan diferent, on 
la màxima premissa és l’hospitalitat i el respecte, on cada dia milions de per-
sones es posen en marxa per viure en pau i seguir amb les seves vides malgrat 
els problemes i les dificultats que travessa el país. 
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Imatges cedides per Dolors Bassas

Mercè Burgués, 5è premi Josep Rosell

Agraïment a Romualdo Pérez

PremisNota de Condol

El passat 19 de març, en el marc de l’acte de la “Diada de la Solidaritat, la nos-
tra socia Mercè Burgués i Solè, infermera de professió, com a membre d’ACAU, 
va rebre el Premi Josep Rosell 2013, en reconeixement a la seva tasca solidària 
a Burkina Faso. Durant els darrers anys, la Mercè ha impulsat diversos projec-
tes relacionats amb la salut i l’educació al país africà.

La nostra companya, va recollir els premis emocionada i donant les gràcies als 
seus fills i també als seus companys d’ACAU.

AFOCER va ser la entitat escollida per lliurar un dels premis (una obra d’un ar-
tista local) que en aquest cas va ser una fotografia de Joan Manel Vera “Tito”.

Enhorabona Mercè!

Torna arribar la Festa Major de Cerdan-
yola, i com marca la tradició, AFOCER, 
torna a fer el seu taller infantil de foto-
grafia (de 8 a 14 anys), el primer cap de 
setmana de Maig (4 i 5 de Maig), després 
d’unes senzilles classe pràctica, sortirem 
a fer fotografies dels actes, una bona 
manera d’unir, oci i cultura popular, no 
ho dubteu i apunteu la vostra quitxalla.

Des de aquest butlletí, volem fer públic 
l’agraïment a Romualdo Pérez, per la 
seva tasca d’actualització de diferents 
espais d’AFOCER, com podria ser la sala 
social de l’Agrupació, on es va preocupar 
i dedicar a arreglar i modificar tot l’apa-
rell audiovisual, de tal manera que fos 
més practic i de fàcil ús pels socis, entre 
altres tasques. Així com encarregar-se 
de netejar i modernitzar l’estudi foto-
gràfic de Ripollet,  eliminant tot element 
superflu, i actualitzant els productes an-
tiquats com podria ser el fons, i algunes 
llums. Moltes Gràcies per l’esforç.

José-Angel Sáez-Díez González /
XXXVII TROFEU TORRETES DE FOTOGRA-
FIA / Dues Acceptacions

L’agrupació, vol transmetre el més sentit 
condol, a Montserrat Virgili , per la pèr-
dua del seu marit. Una abraçada molt 
forta.

Com cada any, s’inicia el curs d’iniciació 
a la fotografia a Cerdanyola. Així com, el 
primer curs d’iniciació al Photoshop a Cer-
danyola. Considerem la formació un pilar 
molt important pel funcionament de la 
nostre Agrupació.
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Actualització de l’estudi de Ripollet

Com hem dit en els agraïments al Romualdo, hem fet unes pe-
tites a l’estudi de Ripollet, com novetat principal hem renovat 
els fons d’estudi, hem tret l’aparell manual, per un d’automàtic, 
a part dels fons bàsics ( blanc, negre, ...) n’hi ha un de verd, per 
fer croma (aplicació de fons digitals mitjançant post-producció, 
de manera automàtica).  Així com una nova tarima, més fàcil de 
moure, i mes còmode, principalment per  el/la model, així com 
posar a punt els flashos i llums.

El passat dissabte 6 d’abril, es va fer una activitat d’estudi per 
ensenyar el funcionament de totes les novetats. Si per un cas, 
aquest dia no vau poder assistir-hi, i voleu fer ús de l’estudi en 
un futur, hauríeu de posar-vos en contacte amb el vocal de l’es-
tudi, per tal de poder renovar el permís d’accés i que us expliqui 
el funcionament. 

El vocal que porta l’estudi es el Francisco Archs, el seu correu es 
estudi@afocer.cat i el seu mòbil és 645.480.460

21 retrats i 7 relats que ens narren l’experiència de joves que
han estat desemparats en un moment important de la seva
vida i que han trobat algú que els ha fet costat i els ha acompan-
yat perquè no caiguessin en l’exclusió social.

Una oportunitat per reflexionar, a través de la bellesa de les 
imatges i dels textos de l’exposició, sobre la societat que hem 
creat i també per pensar quin és el nostre compromís amb la 
societat i amb els més desvalguts.

L’exposició “MIRA’M”,  es una feina conjunta entre el nos-
tre soci Joan Guerrero, que fa les fotografies, i en Bru Rovira, 
que fa els textos, i es podrà veure, entre el 30 d’abril i el 30 
de Juny, al Palau Macaya (Passeig Sant Joan 108, Barcelona).  

No us ho podeu perdre.
Imatges cedides per Alberto Torralba

“MIRA’M”. 7 Històries de vida.
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Properes Activitats

MAIG

3 de Maig
Sortida fotogràfica CASTELL DE FOCS de la Festa Major del Ro-
ser de Maig de Cerdanyola del Vallès amb Eduard Blasco a les 
21h. a l’Ateneu.

4 de Maig
Taller infantil de fotografía, matinal teòric / pràctic de 11h. 13h 
a l’Ateneu i a la tarda, al Cercanyola de 17 a 20h.
 
5 de Maig
Taller infantil, matinal de 10,30 a 13,30h. Activitats diverses de 
la Festa Major.
 
9 al 23 de Maig
Exposició de Joan Manuel Vera  al vestíbul de l’Ateneu de Cer-
danyola.
 
11 de Maig
5è Veredicte del 8è Concurs Social Digital (tema lliure) i 4t Con-
curs Social Digital Temes (tema obligat), Centre Cultural de Ripo-
llet, 18 hores. Tema obligat: contrallum.
 
23 de Maig
Exposició Fotografies del concurs social de l’abril al vestíbul de 
l’Ateneu de Cerdanyola fins el 13 de Juny.

25 de Maig
5º Veredicte del 42è Concurs Social Monocrom a l’Ateneu de 
Cerdanyola a les 17 hores.
5º Veredicte del 25è Concurs Social de Color a l’Ateneu de Cer-
danyola a les 18 hores aprox.
Xerrada col·loqui e inauguració de l’exposició de Jordi Blasco al 
Local Social a l’Ateneu de Cerdanyola a les 19 hores aprox. Es 
podrà veure fins el 29 de Juny.

JUNY

1 de Juny
Finalitza el termini per aportar obres per al 6è Veredicte dels 
Concursos Digitals.

8 de Juny
6è Veredicte del 8è Concurs Social Digital (tema lliure) i 4t Con-
curs Social Digital Temes (tema obligat), Centre Cultural de Ripo-
llet, 18 hores. Tema obligat: flors i plantes.

13 de Juny
Exposició del 13 al 29 de juny de l’Exposició “Catalunya – Vi-
sions perdurables” de Josep Antoni Uriz al vestíbul de l’Ateneu 
de Cerdanyola.

21 de Juny al 24 de Juny
Sortida a la Camarga (França). La Camarga és un dels parc natu-
rals mes grans d’Europa de 145.300 ha al sud de França, situat 
geogràficament entre els dos braços principals del delta del Roi-
ne i del mar Mediterrani. Fotografia de paisatge, natura, fauna, 
aiguamolls, etc.

29 de Juny
Exposició del 29 de Juny al 13 de Juliol, l’Exposició de Jordi Blas-
co  al vestíbul de l’Ateneu de Cerdanyola.
6è Veredicte del 42è Concurs Social Paper Monocrom, Ateneu 
de Cerdanyola, 17 hores.
6è Veredicte del 25è Concurs Social Paper Color, Ateneu de Cer-
danyola, 18 hores aprox.
Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició d’Estíbaliz Aguilar 
al Local Social a l’Ateneu de Cerdanyola a les 19 hores aprox.

JULIOL

23 de Juliol
Exposició del 13 de juliol al 5 de setembre de les fotografies del 
concurs social del Maig al vestíbul de l’Ateneu de Cerdanyola.
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Resultat del Socials - Febrer
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Estíbaliz Aguilar Pérez

1er · Joan Lluís Expósito

2n · Joan Mimó Bayó

2n · Lluís Clotet Soler

3er · Joan Lluís Expósito

3er · Joan Mimó Bayó
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Rubén Maestre Nieto

1er · Alfons Trigas Rodriguez

2n · Jordi Prades Fullola

2n · Rubén Maestre Nieto

3er · Estíbaliz Aguilar Pérez

3er · Estíbaliz Aguilar Pérez
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Resultat del Socials - Març
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Vicenç Semper Jurado

1er · Jaume Badia Bafalluy

2n · Joan Lluís Expósito

2n · Miquel Pons Bassas

3er · Joan Mimó Bayó

3er · Lluís Clotet Soler
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Pere Ramoneda Montagut

1er · Magdalena LLorens Garcia 

2n · Estíbaliz Aguilar Pérez

2n · José-Ángel  Sáez-Díez González 

3er · Joan Manel Vera Ortiz

3er · Cristina Serra Arias
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Resultat del Socials - Abril
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Joan Mimó Bayó 

1er · Joan Lluís Expósito

2n · Carles Altimiras Martin 

2n · Lluís Clotet Soler

3er · Vicenç Semper Jurado 

3er · Estíbaliz Aguilar Pérez
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Joan Mimó Bayó

1er · Vicenç Semper Jurado 

2n · Josep Mª Oliver Sierra 

2n · Joan Mimó Bayó 

3er · Manel Pérez Subirà 

3er · Emilio Saiz Teva 
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President Vicenç Semper          

president@afocer.cat

Vicepresident Cristina Alcaide

vicepresident@afocer.cat

Secretària Dolors Bassas i Ruiz

secretaria@afocer.cat

Tresorer Salvador Ribes

tresorer@afocer.cat

Vocal Exposicions Miquel Pons Bassas

exposicions@afocer.cat

Vocal Concursos Laura Franch

concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper Andrea Zamora

socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital Oscar Utrabo

socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris Joan Manel Vera

laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió Joan Expósito

difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí Lluís Clotet Soler

butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca Torcuato Balboa

biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats  Pere Ramoneda Montagut / Jordi Blasco

activitats@afocer.cat

Fototeca MIF Cristina Alcaide

mif@afocer.cat

Vocal Estudi Francisco Archs

estudi@afcer.cat

Vocal Informàtica Vicenç Semper

informatica@afocer.cat

Enllaç CEF Josep Manel Requena

requena@afocer.cat



P.O. BOX, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS

CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT


