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Definir a Oriol Alamany és molt difícil, fa fotografia de natura, fotografia de
viatges, fotografia de fauna, i en tots els casos de manera espectacular amb
una visió molt personal. Podríem dir, que és un fotògraf multidisciplinari.
La seva experiència després la utilitza, des d’impartir tallers, a participar en
diferents publicacions com National Geographic, BBC Wildlife, Geo, entre altres, o editar llibres de viatges com “Fotografia en tus Viajes”, “Viajar con tu
Cámara” o “La Pell de Catalunya”, són alguns dels títols d’una llista bastant
extensa. Això el duu a ser guardonat amb algunes importants distincions en
certàmens com el “European Photographer of the Year” o el “Fotopress”,
per exemple.

ENTREVISTA

“... la meva companya és la veu de la meva consciencia i em va repetint:
“Perseverança!”. Si treballes dur, normalment al final acabes aconseguint-ho.”

...

Qui es Oriol Alamany? I com entres en el món fotogràfic de manera professional?
Doncs sóc una persona a qui des de petit li entusiasma la natura, fotografiar i
viatjar. El fet que això hagi acabat essent la meva feina és una qüestió de tossuderia personal i d’haver lluitat força dur durant els primers anys. Al 1980 vaig
acabar la carrera de Disseny Gràfic, estudis que compaginava amb el treball en
una botiga d’esports i, a la vegada, amb les primeres vendes d’algunes de les
fotografies que feia per afició. En aquells moments érem quatre gats els que
fèiem fotografia de natura al país. En un món sense ordenadors ni internet em
vaig fer un fart d’anar a visitar editorials de llibres i revistes amb una carpeta
amb diapositives sota el braç per a que em coneixessin. De mica en mica, la fotografia va anar substituint al disseny gràfic fins que vaig acabar dedicant-m´hi
per complert.
De totes les disciplines que practiques, quina és la que et sents més còmode i per què?
Em considero “fotògraf” i de vegades em sorprèn la tendència actual de haver-se de subclassificar dins una especialitat concreta
molt limitada com “fotògraf d’ocells”, “fotògraf de carrer”, “fotògraf nocturn”. M’agrada fotografiar de tot: paisatges, flora i fauna
salvatge, ciutats, persones, les restes d’antigues civilitzacions...
Ara bé, vaig començar fotografiant animals salvatges i, tot i que després he estat fent de gairebé tot, la fotografia de fauna és la
que més em segueix apassionant. Té un component emocional molt intens que t’atrapa. Suposo que és l’excitació primigènia de
la cacera. Tot i que de vegades sembla que només hagis de fer un simple “retrat” de l’animal, jo sempre intento buscar-hi una
composició atractiva. També m’entusiasma la fotografia de paisatge, en especial a les hores límit, entre el dia i la nit.
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Una pregunta molt recorrent. Quin és el material fotogràfic
que utilitzes?
Vaig estar gairebé trenta anys fotografiant en pel·lícula diapositiva amb càmeres Canon i els dotze darrers anys també en
format mig amb càmeres Bronica i Fuji. L’any 2004 el canvi a
digital va ser molt fort per a tots els professionals. Tot era nou
i va caldre aprendre-ho des de zero, però conservo i segueixo
comercialitzant moltes imatges fetes amb pel·lícula.
Actualment utilitzo càmeres D-SLR Canon EOS (les 5D MkIII
i 1D MkIV) bàsicament amb tres objectius: Canon 17-40 mm
f:4L, 70-200 mm f:2.8L IS II i 500 mm f:4L IS, combinats amb
teleconvertidors 1.4x i 2x.
Tinc uns quants objectius més que faig servir de manera esporàdica per a usos concrets: els Samyang 14 mm f:2.8 i Canon
28 mm f:1.8 per a fotografia nocturna, i el Canon TS-E 90 mm
f:2.8 per a fotografia d’aproximació.
Sempre m’han agradat les càmeres petites i discretes. No necessito demostrar a ningú que sóc un professional mitjançant
una càmera espectacular i més aviat m’agrada passar desapercebut que cridar l’atenció. Per això en aquests moments estic
provant les possibilitats de les petites càmeres CSC amb una
Olympus OM-D E-M1 que utilitzo amb una òptica M.Zuiko 1240 mm f:2.8 Pro.
Com prepares els projectes, és a dir, quina és la metodologia
de treball que utilitzes?
Encara sóc molt de la llibreta i el bolígraf. Quan preparo un
projecte omplo una llibreta de notes, contactes, dibuixo imatges que em venen al cap... que després potser acaben plasmades a la càmera o potser no. Llegeixo llibres, navego molt per
internet, miro si algú altre ha fet treballs sobre l’espècie o a la
zona abans que jo... Si es tracta d’un viatge tinc un mapa on hi
vaig marcant les localitzacions on m’interessa fotografiar per a
després poder elaborar una ruta i un calendari.
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Al moment que estàs preparat per captar la imatge. Quins
són els principals elements amb els quals et centres? I com
consideres com una fotografia està ben realitzada?
Llum i composició son els principals elements que em desperten l’atenció. Sense una llum original em costa molt fer una
fotografia per atractiu que pugui ser el subjecte. I com a

dissenyador gràfic sóc molt meticulós en la composició. Procuro que dintre del possible cada cosa estigui al seu lloc, que
tot encaixi en la imatge. És el que més em fixo quan miro pel
visor.
Has viatjat per nombrosos llocs, per dir-ne alguns, Egipte,
Índia, Austràlia, Catalunya, Canada, ... Quin és el lloc que
més satisfaccions t’ha donat, o que mes t’ha impressionat?
Cada indret té les seves coses bones i les menys bones i es
fa difícil triar-ne un. D’Egipte que cites, per exemple em va
encantar el Desert Blanc de Farafra i les muntanyes del Sinaí,
però altres trossos del país se’ns varen fer molt durs.

adonat de que unes cabanes llunyanes que hi havia al fons eren
de militars. Per sort al final només em varen requisar el rodet
fotogràfic.
Ens podries donar un parell de consells, pels socis que practiquen aquest tipus de fotografia?
En la fotografia de paisatge cal saber esperar les bones llums.
Hi ha indrets que a ple dia no et diuen res i al vespre es converteixen en màgics. Sembla mentida com la llum càlida i rasant és
capaç de transformar un lloc. La paciència és un punt, de vegades cal esperar hores a que la llum canvi.
Llocs especialment destacats per al meu gust personal et diria
el Red Center australià, la illa de Socotra al Iemen, el Regne de
Mustang a l’Himalaia, el desert de Kalahari a Sudàfrica, les illes
Pribilof a Alaska... A casa, els Pirineus son per a mi una font inesgotable de fotografies i satisfaccions.
A l’hora d’iniciar un projecte, ja sigui de viatges, natura o animal. És millor viatjar sol o acompanyat?
El millor és viatjar acompanyat i fotografiar sol. M’explico: viatjar
sòl em sembla més avorrit, no poder compartir certs moments,
compartir experiències, sentir el recolzament d’algú quan les
coses no van bé... En canvi, a l’hora de fotografiar algunes vegades les distraccions entorpeixen l’esperit creatiu. El cap t’ha de
funcionar lliure de distraccions.

ENTREVISTA

”Em considero “fotògraf” i de vegades em sorprèn
la tendència actual de haver-se de subclassificar...”

En la fotografia de viatges cal dur-ho tot molt preparat, però una
vegada allí deixar-se portar també per les circumstancies i improvisar si cal. No aferrar-se a l’itinerari programat. Un fotògraf
s’ha de comportar una mica instintivament i saber preveure cap
a on hi haurà una bona imatge.
Pregunta difícil per una persona que ha viatjat moltíssim.
Quins llocs no has visitat, i t’agradaria anar-hi? Per què?
Des de ben jove el desert del Sàhara ha estat un dels meus llocs
preferits. Però només l’he pogut veure marginalment al sud del
Marroc. M’agradaria penetrar-hi i visitar els massissos muntanyosos del seu interior: Tassili n’Ajjer, Hoggar, etc. Dissortadament la situació a Algèria és complicada per a viatjar-hi.

Has patit alguna situació delicada (o perillosa) per capturar
una bona imatge? Creus que és necessari en alguns casos ferho?
Voltant pel món ens hem trobat de tot: una greu avaria al mig
del desert a Egipte, trobades amb guerrillers al Kurdistàn, inundacions a Australia, trobar-se a peu amb un lleó a Zambia, posar-me molt malalt a Omàn. De vegades no ets conscient dels
perills reals que has passat fins que no estàs de retorn a casa i
ho recordes.
A Egipte un joveníssim e inexpert soldat molt espantat em va
fer baixar a punta de fusell del cotxe perquè li semblava que havia fotografiat una instal•lació militar i vaig passar veritable por.
En realitat havia fotografiat uns ocells del desert i no m’havia
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El somni de tot fotògraf, és que les publicacions et paguin per
realitzar projectes arreu del món. Que hi ha de cert en tot
això?
Doncs ben poc de cert. O ets un crack mundial que National
Geographic et pagui els projectes, o la resta de mortals ens
acostumem a costejar els nostres propis projectes. És a posteriori que els presentem a les publicacions i aquestes en compren o no els drets de reproducció. Dissortadament aquesta
manera de treballar que dius es ben puntual, no pas la norma
general.
L’experiència és un grau, i portes molts anys en aquest món,
però durant els primers encàrrecs, no tots devien tenir un nivell acceptat. Has tingut el dubte de renunciar algun cop?
De vegades hi ha reportatges o fotografies tremendament
difícils o que comporten provar-ho una i altra vegada. De vegades penses que més val deixar-ho córrer, però aquí la meva

companya és la veu de la meva consciencia i em va repetint:
“Perseverança!”. Si treballes dur, normalment al final acabes
aconseguint-ho.
Quan tornes de viatge o de fer un projecte gran, entenem
que vens amb una gran quantitat de fotografies, i cadascuna
explica una història. Com t’ho fas per fer la selecció? (dir, que
aquesta resposta, més extensa, ho explica en el seu últim llibre de viatges)
En primer lloc cal eliminar ràpidament tota la “brutícia”: les
fotografies desenfocades, mogudes, no correctament exposades... En una segona mirada més reposada ja veus una mica el
que has obtingut i a continuació destaquen algunes poques
imatges. La resta poden estar bé tècnicament, però ser fotogràficament anodines. Aquestes pots decidir esborrar-les, ja
que no en faràs mai res, o guardar-les simplement de record.
Al final, al tornar d’un viatge o al mirar les fotos d’un projecte,
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sempre acabo amb unes 200-300 fotografies que m’agraden. I
en queden 2 o 3 de les que et sens orgullós. La resta fins a 3.000,
4.000 o les que hagi fet no les acabo fent servir gairebé mai per
a res.
Estem arribant al final de l’entrevista, ens interessaria saber,
quins projectes tens de futur tens entre mans?
Després d’uns anys de viatjar força intensament estic en una
època en que m’agradaria poder recopilar una mica tot el que
he anat fent darrerament i donar-li sortida: preparar articles per
a revistes, publicar algun llibre... Avui dia anem acumulant fotografies i fotografies i sembla que al final la seva funció sigui
només penjar-les a internet i aconseguir uns quants “Me gusta”
o uns comentaris benevolents. Però d’això un professional no
en viu pas.

L’última. Vols afegir algun comentari més?
Vull que les meves fotografies de natura i/o de viatges mostrin
el que he vist, viscut i sentit. Filtrat a través dels meus ulls, mitjançant la selecció d’un moment en particular, d’una llum , d’un
enquadrament peculiar, de la selecció d’una o altra òptica...
Però no modificat a posteriori de manera exagerada a través
d’una aplicació d’ordenador. Crec que la fotografia digital ens
dona ara moltes eines per a poder transmetre les nostres sensacions, però el risc de passar-se de la ratlla és molt alt. Avui dia
qualsevol bona imatge es pot convertir en un pastitxo impressionant. Anem amb compte amb les eines de que disposem.
Que existeixin no vol dir que sigui bo fer-les servir totes a la
vegada!

ENTREVISTA

Ara estic treballant en una nova web per a mostrar els meus
treballs més actuals i tinc ganes de completar del tot algun dels
meus projectes a més llarg termini, com els falcons urbans de
Barcelona o l’Ós bru als Pirineus.

Primer, donar les gràcies a l’Oriol Alamany, per la seva amabilitat, i afegir, que ens han quedat moltes preguntes en el tinter, ens ha sigut difícil fer-ne una general, és el que té, quan
ets uns dels fotògrafs que fa bé la seva feina, en diferents
àmbits.
Si voleu seguir-lo, ho podeu fer, mitjançant la seva pàgina
web www.alamany.com , on també trobareu els enllaços de
les xarxes socials.

http://www.alamany.com
http://blog.alamany.com
http://www.facebook.com/oriolalamany.photography
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CONFERÈNCIA

Viatge i fotografia versus fotografia de viatge
Text de Marina López/Elodia Serrano e imatges cedides per Pere López

El passat dijous 29 de Maig al local de la nostra associació, va tenir lloc una
xerrada sota el títol “Viatge i fotografia versus fotografia de viatge“.
Va ser exposada per en Ramon Barnadas, fotògraf, professor i historiador
de la fotografia, comissari d’exposicions fotogràfiques i membre de Fotoconnexió (www.fotoconnexio.org).
La xerrada va exposar les diferents maneres de concebre i experimentar
un viatge i l’interrogant de què és, si és que existeix, la fotografia de viatge.
Tot això vist sota el prisma de sis fotògrafs (César August Torres, Juli Soler,
Lluís Llagostera, Jean Thomas, Adolf Zerkowitz i Albert Oliveres) de finals
del segle XIX i principis del XX .
Tots ells van ser testimonis d’un món i una època que van reflectir amb les
seves fotografies. Les temàtiques i àmbits geogràfics de les mateixes són
molt diverses perquè responen a un període històric on el colonialisme i
els viatges a països llunyans es van posar “de moda”, on els corrents nacionalistes impulsaven l’excursionisme científic, on els avenços tècnics van
permetre fer viatges a ultramar, etc.
La xerrada va consistir en l’exposició dels sis autors abans esmentats i part
del seu treball fotogràfic, també una interessant exposició de material documental de l’època com llibres, mapes, fotos, diapositives, plaques, càmeres, etc. que vam poder veure i tocar.
Va ser molt interessant i agraïm a en Ramon Barnadas la seva col·laboració, tot esperant poder seguir compartint la passió per la fotografia.
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Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Istanbul és la ciutat occidental més oriental, o la ciutat oriental
més occidental; segons com es vulgui veure. Istanbul és una
fascinant barreja de dos mons, que semblen conviure amb tota
naturalitat. Són quinze milions de persones, la meitat a Europa
i la meitat a Àsia.
Istanbul és també el somni del fotògraf. Els carrers, les mesquites, els basars, la gent, el mar, el port, els ponts, Topkapi,
les botigues i els venedors ambulants... el dit se’n va tot solet a
cercar el disparador, les targetes de memòria s’omplen, i la tria
final, un cop a casa, és molt complicada.
Istanbul és, també, accessible. Vol directe, hotels i restaurants
assequibles, transport públic prou ben organitzat, i raonablement segur. Una setmana allà passa sense adonar-se ...
i no us conformeu amb menys.

Istanbul és ciutat de mesquites, algunes de molt grans i moltes més, més petites.
Aquesta és la Blava (per la decoració interior), que comparteix plaça amb Santa Sofia.

UNA ALTRA MIRADA

Istanbul

També el subsòl en té, de sorpreses. Això és una cisterna
subterrània, medieval, dita “de la Basílica”... perquè a sobre
hi havia això mateix, una església; aquesta és la raó de tanta
columna.

El palau històric dels sultans és el Topkapi, i això és l’entrada a l’harem. És un enorme palau sense mobles: va deixar
de ser la residència oficial del sultà a meitat del XIX, i es va
buidar. Només és una fantàstica closca buida (i un fantàstic
museu, també).
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UNA ALTRA MIRADA

Els fidels han de rentar-se cara, mans i peus abans de la plegaria. Cada mesquita disposa d’una sèrie de safareigs per
això, al seu pati; aquesta és la de Suleimaniye.

No s’entén Istanbul sense ponts. Aquest travessa el Corn
d’Or, un tram de riu que va a petar al Bòsfor travessant la
ciutat vella, al costat europeu.
12

Istanbul té diverses línies de tramvies: la major part són moderns, però queden alguns de clàssics.
Clàssica és també la tecnologia per viatjar de franc.

L’immens interior de Santa Sofia. Atenció, va ser construïda
al segle VI, només en 40 anys; era l’edifici més gran i més alt
del món. Va ser primer temple bizantí, després mesquita i ara
museu.

Hi ha un intens comerç ambulant, i els venedors de blat de
moro estan per tot arreu. Està bo, ho certifico.

Directament del Istanbul Fashion Week al Gran Basar.

UNA ALTRA MIRADA

Les riberes del Bòsfor guarden també antigues residències i
palaus. La passejada en vaixell (obligatòria per a tot guiri) ofereix un ampli ventall de pobles riberencs, mesquites i edificis
singulars; fins i tot castells i muralles del temps dels croats.
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UNA ALTRA MIRADA

El palau de Topkapi és un conjunt d’edificis ocupant una península entre el Bòsfor i el Corn d’Or. També té patis, jardins i
petits estanys com aquest..

Les mesquites són llocs vius, plens de gent local (i també de
guiris) a totes hores. Aquest grup sembla especialment ben
avingut: un home amb les seves dues mullers, o les seves
dues filles, vés a saber...
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Un altra indústria és la venda de bocates de peix fregit, que es preparen a aquesta barca (i dues més al
seu costat) i es venen a la gent de terra. Al fons, la
mesquita de Suleimaniye.

Els que estan plens de gent són els basars. Hi ha dos principals: el Gran Basar, i el Basar de les Espècies, a on podem
trobar aquesta botiga, i moltes de semblants. Els aromes són
també sensacionals.

UNA ALTRA MIRADA

No és l’estampa típica del músic de carrer. Atenció, que l’instrument és elèctric.

També tenen els seus festivals folklòrics, aquesta vegada recordant el seu passat bel·licós. Alguns s’ho prenen d’allò més
seriós, com aquest bon ciutadà.

Tot i que les dones van generalment amb un senzill mocador,
també hi ha d’altres exemples. Per la seva actitud, era una
parella casada, i no sé si es pot felicitar a la núvia.

El pont del Gàlata manté tota una gernació de pescadors de
canya. A totes hores hi ha gent pescant, colze a colze.
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CRÍTICA FOTOGRÀFICA

© Joan Manel Vera “Tito”

Per millorar en la fotografia, cal molta pràctica i formació, però el més difícil de tot, assumir la crítica, això fa, que es prengui consciencia dels vicis i errors, en aquesta secció, el “nostre jurat” el formen en Miquel Pons (gràcies per col·laborar) i Laureà Piñol, 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).
La fotografia d’aquest número pertany a Joan Manel Tito (moltes gràcies).

MIQUEL PONS
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

LAUREÀ PIÑOL
3
4
3
4
4
4
4

Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

3
4
2
1
3
4
5
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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.

El revelat el trobo correcte però força millorable. Al meu entendre , tot i que la cara del gat està il·luminada, en el seu conjunt
és massa fosc i es podria haver aclarit una mica més. La part
inferior, que és el principal centre d’interès, es veu poc il·luminada. Tampoc sabem les condicions i el lloc de la presa de la
foto, però es podria haver millorat.
En això tampoc hi ajuda el color, ja que es tracta d’una foto on el
color hi té poc pes i això fa que el conjunt de la fotografia tingui
un aspecte “sinistre”, això sí, molt adient al tema.
Trobo que potser seria una foto adient en monocrom, tot i que
llavors es perdria l’impacte del morro ensangonat.
La nitidesa i definició també és acceptable però una mica justa.
Tot i que a primer cop d’ull el gat mort es veu ben definit per
culpa del contrast que s’ha donat, en observar-lo amb detall es
veu que a la cara li manca nitidesa, es veu millor enfocat el cos
del gat. D’altra banda, el gat que s’ho mira al darrere, tot i que
no és el motiu principal però que hi juga també un paper important a la foto, té poca definició per culpa de la poca profunditat
de camp. Potser s’ha buscat això, però pel meu gust m’hauria
agradat una mica més de definició.
L’enquadrament és força correcte, encara que potser hagués
millorat retallant una mica de la part superior i per la dreta.
La composició la trobo força encertada. La disposició dels dos
gats en relació a l’escena és interessant i el punt de vista des
del terra és el millor que es podia fer en aquest tema. Potser es
podia haver provat de moure’s una mica a la dreta o enquadrar
un xic cap a l’esquerra i així no tallar la cua del gat negre i el gat
mort no quedaria tan centrat.
L’acabat també és correcte, sense res a destacar. S’ha tancat per
la part superior, la més lluminosa, i com he dit abans, si la part
inferior fos una mica més clara milloraria força la foto.
La foto la trobo força original. És una foto de reportatge, amb
dramatisme i que s’ha aconseguit molt bé no sols pel gat mort
sinó pel fet que el del darrere s’ho està mirant i juntament amb
un punt de vista adequat, fa que la imatge causi cert impacte.

Opinió de Laureà Piñol
Consideració prèvia: A partir de l’experiència de la foto presentada al butlletí anterior, desitjo aclarir que a l’original que vaig rebre per valorar s’apreciaven qualitats tonals que no quedaven tant de manifest en la imatge que va
aparèixer al butlletí, probablement per la compressió de la imatge a l’hora d’inserir-la. No sé si passarà el mateix en aquesta ocasió.

Revelat : Bastant correcte per aquesta escena, tot i que sembla
notar-se algun retoc. En algunes zones els tons negres tendeixen
a enganxar-se, però no em fa nosa a la vista del dramatisme del
tema.
Color: Adequat al contingut, destacant el to vermell –que atreu
la mirada, malgrat l’enquadrament inadequat- amb una saturació en general adient al tema.
Nitidesa: En ampliar la imatge en el processador que utilitzo
habitualment, fins a la mida òptima per als píxels, s’aprecia el
màxim detall en el pèl de l’esquena del gat del primer terme,
però no en els ulls ni en el nas ensagonat, com hauria estat desitjable.

CRÍTICA FOTOGRÀFICA

Opinió del Miquel Pons

Enquadrament: El punt més feble d’aquesta imatge: sobra espai
per la dreta, especialment a l’angle de la part alta, on, el que
semblen unes flors grogoses desenfocades distreuen l’atenció
del tema principal.
Composició general: Els dos elements importants componen
una imatge impactant, ajudada per reixa metàl•lica del terra
que sustenta el cos del gat caigut, però la distribució de l’espai
no és la més correcta, tal i com he remarcat a l’apartat de l’enquadrament.
Acabat i presentació: Valoro aquest apartat tenint en compte
que s’ha procurat “tancar” la imatge per donar relleu al motiu
important del tema, i per tant, prescindint dels punts –com l’enquadrament- que la desafavoreixen.
Originalitat: Els gats en general són fotogènics, tot i que no
sempre són fàcils de captar. Però aquí sens mostra una escena
impactant: el gat inert és observat amb una expressiva tensió.
El punt fort d’aquesta foto és el dramatisme, amb una intensitat que la fa diferent. Recomano a l’autor/a que es replantegi
l’enquadrament, i que, si no disposa d’un altre fotograma més
enfocat, si en fa còpia sobre paper, no l’ampliï gaire.
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REPORTATGE

Mosaic per la Pau
Quants no hem pensat: «Què puc fer jo per canviar el mon?».
Doncs hi ha una dita que diu: “Molta gent petita, de llocs petits i fent
petites coses, pot canviar el mon”.
I el cert es què hi ha un primer pas que podem fer: Canviar nosaltres!!
Prendre partit per la Pau i la Solidaritat i intentar canviar el nostre
entorn.
Aquesta es la pretensió d’aquest primer mosaic per la Pau. Ajuntar
a molta gent anònima: nens, joves, gent adulta; persones de les més
diverses procedències. Units amb l’objectiu de construir un mosaic
que dibuixi el colom de la Pau.
Un missatge que després viatjarà per Internet dient que Cerdanyola,
una ciutat petita, comptant amb persones senzilles, i fent quelcom
tan senzill com aquest mosaic, vol dir a tothom :
Cerdanyola per la pau.
Aquesta va ser la introducció que ens van fer arribar a AFOCER, el
passat Juny, vam pensar que era un fet historic per a la ciutat del
qual voliem participar d’una forma o altre, i la millor manera, va ser
documentant el fet, a continuació us ensenyem com va anar aquella
jornada.
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Imatges cedides per Ana Maria, Jordi Blasco, Manel Navarro, Miquel Pons, Paco Archs, Pere López, Antoni Uriz, Tito i Vicenç Semper

TALLER

Entre La Macro i La Micro
Text: Josep Mª Oliver

La darrera trobada dels dijous, abans de donar per conclosa la temporada, va ser ocasió de fer un taller demostratiu d’una tècnica per
fer fotos amb molt augment, partint d’elements fàcilment a l’abast
dels socis.
Es tracta d’una variant de la coneguda lent d’aproximació, però fent
servir un objectiu en lloc de la lent simple; es col·loca en posició invertida, amb ajuda d’una peça d’enllaç de les respectives rosques frontals. Es va utilitzar un fixe de 105 mm com a principal; els auxiliars
eren fixes de 28 i 50, arribant-se a augments de 3x amb molt bona
qualitat (veure mostres d’imatges al butlletí 213).
La molt limitada profunditat de camp, i els temps d’exposició llargs,
obliga a disposar d’un suport molt estable, i d’un dispositiu que permeti l’enfoc amb una certa precisió. Un trespeus amb columna de
cremallera és perfecte.
Es va poder veure molt còmodament l’efecte de diverses combinacions (focals, diafragmes), sobre el grau d’augment, la profunditat de
camp i el vinyetejat, gràcies a què el modern projector de què disposem permet l’enllaç directe amb la càmera, via un cable HDMI.
Animem a què feu els vostres propis assajos, és fàcil i entretingut. Es
descobreix una nova perspectiva dels objectes quotidians...
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Imatges de Lluís Clotet

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

En fotografia no hi ha massa regles o normes; però la que ningú discuteix és la dels terços.
Tanmateix, de vegades ens podem permetre fer enquadres o
composicions fora d’aquest marc estricte. Aquestes imatges
exploren la simetria, especialment respecte de l’eix vertical; hi
ha temes que accepten bé una composició simètrica. Recordem que, en aquest tipus de composicions, convé assegurar
que l’eix de l’objecte coincideixi perfectament amb el de la
imatge.
Veieu també que, si hem prescindit dels terços en l’eix vertical, no sempre ha estat així en l’horitzontal... és com fer un
pecat, però venial.

REPORTATGE VISUAL

La Regla Dels Terços... No Sempre
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REPORTATGE VISUAL
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SORTIDA
24

Sortida al Cap de Creus
El dissabte vàrem sortir a primera hora per anar directament als Aiguamolls de l’Empordà i poder agafar les hores de bones llums. Vam fer una de les rutes a peu pels
aiguamolls per veure fauna i flora de l’entorn. Cadascun va anar al seu ritme fotografiant des d’ànecs, cavalls, etc. fins a granotes i petits insectes. Els aiguamolls tenien
un bon nivell d’aigua i vàrem tenir bon dia. Vam esmorzar en el mateix parc natural
i tot seguit vam anar a l’Hostal la Tina del Port de la Selva al costat del Parc Natural
de Cap de Creus. Després de dinar a l’Hotel sortírem a fer la ruta del Pla de Tudela (2
h. d’anada i tornada (4 km.) de dificultat baixa) o també conegut pel quilòmetre d’or
de Cap de Creus que va des del Pla de Tudela fins Cala Culip passant per Cala Culleró
(lloc a on el Dalí es va inspirar per fer algunes de les seves obres com el Gran masturbador). Vàrem poder gaudir d’un paisatge feréstec i meravellós de roques metamòrfiques i plutòniques que es varen formar fa 500 milions d’anys i que amb l’erosió del
vent ha anat agafant formes capritxoses com el camell, l’àliga etc., amb unes bones
vistes d’un paisatge espectacular. En pondre’s el sol vàrem anar a sopar i dormir a
l’hotel. Alguns vàrem parlar d’anar a fer unes fotos nocturnes al moll de pescadors
del Port de la Selva, però tots estaven una mica cansats i l’endemà teníem de matinar
molt per poder agafar el veler que ens duria a fer una excursió a on podríem veure la
fantàstica costa abrupte de Cap de Creus.
El Diumenge doncs a les 4,30 am. sortíem cap a Cadaqués per agafar el veler Charter
Sant Isidre de 15 mts d’eslora per poder ser a les hores amb la llum que els aficionats
a la fotografia sempre busquem. La ruta amb el veler va ser de 4 h. vorejant la costa
des de Cadaqués fins a Cap de Creus. El patró del veler ens va anar explicant una mica
l’historia i el fonament d’alguns dels noms que tenen els rocalls i penya-segats, amb
una mar molt i molt tranquil·la. El mateix patró ens va dir que era força difícil trobar
un dia amb tanta calma, tot i així encara va haver-hi algú que es va marejar. La sortida
va ser molt agradable, en l’hostal vàrem menjar força bé i en general ha estat una
bona sortida.

SORTIDA
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Imatge cedides per Miquel Pons, Pere Ramoneda, Salvador Ribes i Joan Manel Vera “Tito”

TALLER

Taller Infantil Roser de Maig
Text e imatges: Joan Manel Vera “Tito”

Un any més per les Festes del Roser de Maig, Afocer ha organitzat el seu taller infantil de fotografia, aquest any ha comptat amb
la participació de més d’una quinzena de nens i nenes entre els 8 i els 12 anys. Cal dir que ha estat l’any amb major número de
participants en el taller, és a dir, any rere any, l’assistència es va incrementant, i això és bon senyal, ja que vol dir que la fotografia
està molt present en la vida dels nostres infants.
El taller es va dividir en tres jornades, la primera es va impartir dissabte al matí a les instal·lacions que té l’Agrupació a l’ateneu de
Cerdanyola, on es va fer una petita part teòrica i es van donar una sèrie de consells als joves per tal de què alhora de sortir al carrer
i fotografiar tinguessin clars una sèrie de conceptes bàsics. La segona jornada va ser dissabte a la tarda, tot seguint la Cercavila
pels carrers del nostre poble. Allà els nens i nenes van poder posar en pràctica ho après a la jornada teòrica del matí. I finalment
diumenge al matí que ens vam dirigir cap al parc del turonet, on van poder veure la bicicletada popular i la sortida de les diferents
colles geganteres.
Cal a dir que a escala personal, és una gran satisfacció poder fer aquest taller amb motiu de les Festes Majors de Cerdanyola. I
que aquest any el taller també es tornarà ha impartir a les festes Majors de Ripollet, que cauen cap allà l’ultima setmana del mes
d’Agost. Així que si teniu, o coneixeu nens que tinguin entre 8 i 12 anys, no us ho penseu!!!!!!.... Que vinguin, s’ho passin bé!.... i
aprenguin a fer FOTOS!!!!
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Text: Lluís Clotet e imatges: Joan Manel Vera “Tito” i Asunción Vera

En aquest butlletí, aprofitarem per fer difusió del curs d’iniciació a la fotografia, una tasca que fan els nostres companys Vicenç Semper i Joan Manel Vera “Tito”, on ensenyen a persones
sense o pocs coneixements, a assolir en 3 mesos els principis
bàsics i les possibilitats de la seva càmera, i la seva posta en
practica mitjançant dues sortides, una per Sabadell per practicar la profunditat de camp, velocitats i moviments, entre altres aspectes i una sortida per Barcelona, per practicar el reportatge, també afegir sense menysprear, els col·laboradors de
l’Agrupació que els acompanyen de tant en tant, ajudant els
“nous fotògrafs”.

SORTIDA

Curs Iniciació a la Fotografia

27

SORTIDA

Premis i Distincions
Miquel Pons Bassas
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* Wiki Loves Earth 2014:
- Categoria Catalunya General / 1r premi
- Categoria Comàrques Centrals / 1r premi i 2n premi
- Categoria Comàrques Gironines / 1r premi i 3r premi
- Categoria Ponent / 1r premi
- Categoria Àmbit Metropolità de Barcelona / 2n premi
- Categoria Alt Pirineu / 2r premi
- Categoria Terres de l’Ebre / 2n premi

José-Angel Sáez-Díez

* II Rallye Fotográfico Heretat Segura Viudas / 1 Seleccionada
* 1r Concurso Fotográfico A.F.R.E.M. y Trofeo RAWESTUDIO 2014
/ 4º Accèssit en la Categoria de Retrat
* I Xàtiva’s International Photography Contest / 1 Acceptada

Text: Lluís Clotet e imatges: Joan Lluís Expósito

El passat Juliol, es va dur a terme, com cada any abans de vacances, el “Sopar d’Estiu d’AFOCER”, una bona excusa per reunir-nos
tots i departir durant tota la nit. Es va escollir un lloc tranquil on
es va passar una vetllada molt agradable.

SORTIDA

Sopar de Germanor d’Estiu

Com l’any anterior es va començar amb un esdeveniment un tan
peculiar, el Bocas, un concurs social, que gira sobre la fotografia
creativa, on totes les obres tenien una imatge en comú, a partir,
d’aquí el que sorgís de la imaginació, s’ha de dir, que va haver-hi
un nivell força alt.
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EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
JORDI NEBOT NEBOT
Nom Exposició /
JOAN VINYOLI IL•USTRAT
Data exposició / 31.05     
Edat / -Professió / TAXISTA

Explica breument el contingut de l’exposició
Poemes de il·lustrats de Joan Vinyoli
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes imatges?
M’interessa molt la combinació d’imatges i textos
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb aquesta
exposició?
Una interpretació personal mitgançant imatges de la poesia de Joan
Vinyoli
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EXPOSICIÓ D’AUTOR
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EXPOSICIÓ D’AUTOR

Explicar brevemente el contenido de la expo.
Mi intención es hacer un recorrido por la fotografía de paisaje
mostrando varias de sus vertientes.

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
JAVIER CHECA COLMENA
Nom Exposició /
EL COLOR DEL PAISAJE
Data exposició / 28/06/2014    
Edat / 49
Professió / MOLDISTA

¿Por qué esta temática? ¿Por qué te has decidido por estas
imágenes?
He elegido esta temática porque es la que mas sensaciones me
transmite dentro de las diferentes disciplinas fotográficas.
El conjunto de imágenes elegidas quiere conseguir mostrar un
amplio abanico donde la luz y color sean los protagonistas principales.
¿Qué has querido conseguir o qué pretendes transmitir con
esta expo?
Me gustaría transmitir a todos los que contemplen las fotografías las mismas sensaciones que tengo yo al tomarlas, esos momentos de luz que difícilmente son explicables con palabras.
¿Utilización de algún proceso o temática que quieras destacar?
El revelado esta realizado en Lightroom y la edición en Photoshop.
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CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Maig
APARTAT PAPER COLOR

1er · Miquel Pons Bassas

3er - Javier Checa Colmena
2n · Pere Ramoneda Montagut

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Javier Checa Colmena
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2n · Vicenç Semper Jurado

3er - Pere Ramoneda Montagut

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

2n · Xavier Loncà Calafell
3er · Joan Mimó Bayó
1er · Magdalena Llorens Garcia

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Jaume Badia Bafalluy

3er · Joan Mimó Bayó
2n · Xavier Loncà Calafell
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CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Juny
APARTAT PAPER COLOR

2n · Jaume Badia Bafalluy

3er - Miquel Pons Bassas

1er · Joan Lluis Expósito Genisio

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Jaume Badia Bafalluy

3er - Pere Ramoneda Montagut
2n · Joan Lluis Expósito Genisio
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CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Jaume Badia Bafalluy

2n · Joan Mimó Bayó

3er · Magdalena Llorens Garcia

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

2n · Emilio Saiz Teva
1er · Miquel Pons Bassas

3er · Antoni Mañosas Bassa
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JUNTA D’AFOCER

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
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Enllaç CEF

Josep Manel Requena
requena@afocer.cat

M. 673.510.411
P.O. BOX, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT

