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(retall de la imatge)

Em considero amateur, lo qual no trobo gens pejoratiu perquè
ho interpreto com “el que estima”.

Carles Costa
Text: Josep Mª Oliver · Imatges de Carles Costa

La fotografia d’esports no és una fotografia fàcil de fer: hi
ha molts factors que fan que la línia que separa una bona
foto de la resta sigui molt prima. Cal començar per conèixer
la mecànica de l’esport, i intentar preveure que passarà o
per on passaran; i també hi ha la tècnica, cal disposar d’un
equipament adequat, que en molts casos no és senzill de
trobar. Una d’aquestes persones que fa que aquesta disciplina sembli fàcil, és el nostre entrevistat, en Carles Costa, però
remarquem-ho, tan sols “sembla”.

...

Qui és Carles Costa?, i com hi va arribar a la fotografia?
Vaig néixer a Vic i professionalment em dedico a l’enginyeria
tècnica mecànica.
Els meus inicis en la fotografia són força simples. Va ésser el
desig de captar moments de la vida de la meva primera filla el
que em va impulsar en endinsar-me en aquest món, i d’això ja
en fa 26 anys.
Vist des d’un punt de vista actual pot semblar una mica estrany parlar en aquests termes. Eren altres temps i l’accés a la
imatge no era ni tan fàcil ni tan econòmic com ara, ja que amb
qualsevol dispositiu electrònic pots capturar i enviar imatges
sense pràcticament esforç.
La teva formació és tècnica, però les teves imatges són molt
plaents a la vista: a la teva pràctica professional tens relació
amb conceptes relacionats amb la imatge, l’estètica, o l’art
en alguna de les seves manifestacions?
De fet no, ja que a l’empresa on treballo ens dediquem a la
mecanització de peces metàl·liques, encara que, considero
que sóc d’aquelles persones que quan gaudeix fent el que fa,
procura fer-ho el màxim de bé possible; dins de les meves possibilitats, és clar.

Com i quan comences a fer fotografia d’esport, i per què? Què
ha determinat la teva carrera com a fotògraf? Et pots considerar professional de la fotografia?
Com li passa a la majoria de gent, en començar una feina o afició
i veure que allò és realment el que li agrada, al principi s’intenta
abraçar el màxim de disciplines possibles. Però com sol passar, el
fet de voler donar abast de tot, acaba provocant que la qualitat
no sigui bona i, a més a més, es corre el risc de desanimar-se
massa aviat. Encara que m’agrada fer fotos de tot tipus, des de
fa ja bastants anys vaig obligar-me a mi mateix a prioritzar la
fotografia basant-me en el moviment, i no hi ha res millor que
l’àmbit esportiu, degut a que et permet treballar amb totes les
tècniques ja conegudes i per conèixer, a on poden ésser aptes
per la seva pràctica tota la varietat d’objectius disponibles al
mercat, des del gran angular fins a teleobjectiu, flaixos, disparadors a distància, etc. I el més important, és una temàtica que no
te l’acabes mai.
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No parlaria d’ésser professional, ja que per ser-ho n’hauria de
viure, i això no és així. Em considero amateur, lo qual no trobo
gens pejoratiu perquè ho interpreto com “el que estima”.
Ser fotògraf professional de l’esport comporta avantatges, la
principal de les quals és la credencial per a poder situar-se en
llocs prioritaris. I, certament, en la fotografia esportiva l’accés
al punt de vista idoni, és clau per poder fer les millors fotos;
més important fins i tot que l’equipament. Ara bé, d’inconvenients també n’hi ha, i el principal d’ells és que la majoria de
vegades no pots fotografiar ni l’esport ni captar la imatge que
vols, sinó que estaràs restringit a una varietat reduïda d’esports que dependran de la demanda de l’inversor. Aquests
són el futbol, el bàsquet, la Fórmula 1, Moto GP i poca cosa
més.
El que sé segur és que com a professional no tindria les fotos
que he fet, sinó que en serien unes altres. Millors o pitjors,
però unes altres.
A les fotos sembles prou jove: vas viure el pas de l’analògic al
digital, o ja vas anar a petar directament al digital?
Em dec conservar força bé (somriure) perquè 59 anys ja és una
edat. I sí, vaig començar amb càmeres de carret, negatiu color
al principi, però el fet que el revelat i positivat l’haguessin de
realitzar tercers i que els resultats fossin diferents depenent
del laboratori contractat, va fer que m’acabés passant ràpidament a la diapositiva. Allí el resultat era un i prou, i les carències només me les podia atribuir a mi mateix. Laboratori de

B/N no en tinc, però en el seu dia ho vaig suplir anant 2 anys a
l’escola Masferrer de Vic per aprendre a revelar i positivar en
B/N, així com a positivar diapositives amb el procés Ilfochrome. Cal esmentar que de tot se n’aprèn.
Reconeixes influències d’altres fotògrafs al teu treball?
Quins són els teus fotògrafs de referència, si en tens?
La primera vegada que vaig quedar impressionat amb un
reportatge d’esports, va ser en veure les fotos del francès
Gérard Vandystadt.
Escombrats, instants decisius, sentit de la composició, etc., i
tot això sortit de pel·lícula diapositiva, a on 400 ISO era pràcticament el límit. Disparar a velocitats lentes era complicat, ja
que no veies el resultat fins després de revelar els rodets, i de
tot això se’n sortia molt bé, dic sortia, perquè malauradament
la seva agència va haver de tancar.
També hi ha l’australià Adam Pretty, que encara que actualment disposa de molts mitjans, és capaç de treure or on
només hi hagi pedres.
Tot i que el més important crec que és mirar moltes fotografies de molts autors, intentar esbrinar com les han fet, veure-hi els possibles defectes, virtuts, i portar-ho a la pràctica.
Fotografiar esports no és gens fàcil; amb quin material acostumes a treballar?
Si vols disposar del millor AF de seguiment, ràfega, estanquitat, etc. has d’anar a parar al top de gamma de cada casa, i
això val molts diners. Mai he considerat gastar-los pel tipus de

4

ENTREVISTA

cat, tot i que a mi els reptes em motiven molt i, coneixent les
possibilitats i límits de cada tipus de càmera en pots arribar a
treure profit. Com més gran sigui el repte, més augmentarà en
proporció la diversió, que al final és del que es tracta.
Tampoc és habitual per a mi l’ús de la compacta des del moment en el qual sembla que hagis aconseguit el teu propòsit.
Fins que no trobes una situació concreta i inèdita en què llur
utilització sigui adient, aquesta passa a segon terme.

fotografia que realitzo, pel fet que no utilitzo gairebé mai la
ràfega i, al no tenir obligació de resultats (com sí té un professional), coneixent els límits de cada càmera se’n poden treure
bons resultats. No hem d’oblidar, entre altres coses, que moltes vegades és més segur d’obtenir el focus correcte manualment, que no pas que ho hagi de buscar la màquina. És molt
millor invertir en objectius.
El material tècnic del qual disposo és el següent: Canon 7D,
Canon 6D, Fuji X10, Olympus OMD EM10, Olympus OMD EM5
II, i com a objectius per Canon els Tamron 15-30 f/2,8 Tamron
28-75 f/2,8 Canon 70-200 IS f/2,8 i Canon 100-400 IS. Per les
Olympus utilitzo els Zuiko m4/3 75 f/1,8 - 45f/1,8 - 17f/1,8 12f/2 i Samyang 7,5 f/3,5. I en referència als flaixos en tinc
un de Canon 550 EX, un altre Yongnuo YN560II i dos de Metz
40MZ2. Com a complement disposo dels disparadors per radiofreqüència Yongnuo RF-602.

Ara mateix, la meva preferència es dirigeix a les càmeres m4/3,
en concret les Olympus, que són excel·lents en tot, excepte en
el seguiment en AF continu, encara que moltes vegades amb
enfocament manual o amb AF ONE SHOT amb re-enquadrament immediat posterior te’n pots sortir.
Una de les funcions més útils i que fins ara només proposa
Olympus, és el que anomena LIVECOMP, que permet temps
d’exposició molt llargs (de fins a 3 hores) en que l’exposició
queda fixada primerament per uns paràmetres determinats.
Mentrestant l’obturador continua obert, bloquejant l’exposició en que només té en compte les noves llums que entrin
dins de l’enquadrament. És una mica difícil d’explicar, però
un exemple ens ho aclarirà: En la foto del Circuit de Catalunya s’ha fixat l’exposició pel fons, i en canvi ha fixat els rastres
de les llums de diferents cotxes, sense cremar el global de la
imatge. És una funció que permet fer fotos impensables d’altre manera. (foto1)

Segons el tipus d’esport m’emporto el que crec que sigui necessari.
He llegit, que en alguna ocasió has utilitzat una compacta
(Fujifilm X10) per fotografiar esports amb molt bon resultat,
cosa que trobo sorprenent. Coneixes d’altres fotògrafs professionals o semi-professionals que emprin compactes amb
el mateix grau d’èxit que tu? I va ser un fet puntual, o s’ha
convertit amb un tema permanent?
De fet no conec cap fotògraf que utilitzi eines diferents de les
clàssiques reflex, on Canon i Nikon acaparen el gruix del mer-

foto 1
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viment, has de disparar a una velocitat elevada, i encara que
l’objectiu utilitzat sigui lluminós i obri a f/2,8 o més, la pujada
de l’ISO està gairebé assegurada, i si a més a més en aquest
esport els que intervenen ho fan amb moviments poc previsibles amb accés a punts de vista molt limitats, estàs davant de
la pitjor situació.
El meu esport preferit? Sens dubte el que encara no hagi fotografiat mai.

Preparant l’entrevista i visualitzant les teves imatges, es veu
que tens una certa predilecció per uns esports (neu, bicis, cotxes, indoor) i en canvi, d’altres manquen del tot. En general,
sembla que prefereixes els esports individuals als d’equip.
És així, i per què?
Els esports individuals on els participants han de passar per
zones o llocs concrets, permeten una creativitat molt més
gran que en els d’equip. En els primers acostumes a poder escollir els fons més adients per on es desenvoluparà l’acció, i
aconseguir així la imatge desitjada.
En els d’equip, l’atzar juga un paper massa transcendental.
Generalment els moviments són erràtics i imprevisibles, i els
accessos als bons punts de vista estan molt limitats. Posem un
exemple:
-En un camp de futbol, segurament t’hauràs de col·locar prop
de la línia de corner de l’equip atacant que vols fotografiar,
disposar d’un potent teleobjectiu lluminós, estil 400 f/2,8, que
obrirem al màxim per tal de desenfocar el fons, i una càmera
amb una ràfega i un AF dels millors per tal de captar el màxim
d’instants interessants, per després poder triar els millors i
amb el mínim de rebutjats possibles. Fer aquest tipus de fotos
ho considero més una feina, amb les connotacions negatives
que la paraula pugui tenir, més que no pas una diversió.
Quin esport és el més complex de fotografiar, segons la teva
pràctica? Quin és el teu preferit?
Els més complexos solen ser els que es fan en recintes tancats
o exteriors amb poca llum, ja que si necessites congelar mo6
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Com ho fas per trobar el bon lloc per fer les teves fotos? Sou
molts competint pel bon lloc?
A excepció de les fotos de tennis taula i d’algunes de neu a
on tinc normalment acreditació, a la resta sóc un espectador
més, amb les limitacions que pot tenir tothom. Per això mateix
procuro anar algun dia abans al lloc de la competició per tal de
trobar les bones ubicacions. Si no puc, busco les localitzacions
per Internet. Això sí, el dia de la competició arribar abans que
l’altra gent és molt recomanable per tal que no et prenguin el
lloc.
En esdeveniments molt mediàtics o de gran rellevància és
molt difícil fer bones fotos. Ni estar acreditat en uns JJOO és
garantia de bones fotos.
Únicament uns pocs, per exemple, tenen dret a ficar-se dins
de l’estadi d’atletisme, i aquests pocs es poden identificar per
la seva armilla, que és d’un altre color. A la resta els assignen
un petit espai i d’allà no es poden moure.

Un exemple de l’ importància d’arribar d’hora:
L’única vegada que el París-Dakar va sortir de Catalunya, ho va
fer des de la platja de Castelldefels. Doncs bé, en saber que hi
hauria un filat d’uns 2 metres d’alt tancant tot el recorregut,
dues hores abans ja estava enfilat en una escala d’aquestes
de cuina, repenjat a la tanca, per tal de poder fer les fotos
des de la localització que volia. Encara sort que vaig arribar
d’hora perquè allí s’hi van concentrar unes 600.000 persones,
i segurament cap va poder fer les fotos que volia. Tampoc vaig
envejar als acreditats, ja que disparar tenint un fons de tanca
tan proper, en principi, no és millor que disposar d’un fons
marítim. (foto2)

l’hagi aconseguit. En una competició difícilment busco més de
4 o 5 imatges (excepció feta de si es tracta d’un reportatge)
perquè ja em solen ocupar tota la jornada.
Com que procuro controlar tots els paràmetres possibles, el
percentatge d’èxit és força elevat (aproximadament un 80%),
encara que segurament només aprofitaré una o dues imatges
que destaquin de les altres per la implicació, esforç del protagonista, colors de la vestimenta, dificultat del truc, etc.
T’has trobat en situacions compromeses o perilloses, en la
teva pràctica fotogràfica d’esports? Potser ens podries explicar alguna anècdota.
Fotografiar esports no està exempt de perill, i s’han de respectar les normes de seguretat.
No ens podem ficar dins d’un circuit, ja que et pots trobar el
que li passa al noi de la foto (foto3), que si fotografies des d’un
revolt per a on passaran cotxes, evita situar-te a la banda exterior d’aquest, on és més probable que la força centrífuga impulsi el subjecte mòbil en una possible pèrdua de control per
part del conductor. Col·locar-se darrere un arbre pot ser una
bona idea. En general s’han de seguir les normes que dicta el
sentit comú.

foto 2

Quant hi ha de planificació i quant de postproducció, a les
teves imatges?
La postproducció no m’agrada gens i per aquest motiu ja fa
anys que vaig esborrar el Photoshop de l’ordinador, i em sento
molt a gust amb el Lightroom, on si convé ajust de nivells, trec
soroll en luminància fins a un màxim de 25, retallo, enfoco a
través dels presets que em dóna el programa segons si la imatge s’ha de passar a paper, visualitzar en ordinador, etc., i poca
cosa més. Generalment, si la imatge no és bona, el millor lloc
serà la paperera, no cal perdre-hi el temps.
En esdeveniments com els esports, es fan moltes fotografies. Quins serien els teus criteris de tria? I quin és el percentatge d’èxit quan tornes a casa i revises els arxius?
Sóc força selectiu, és a dir, generalment ja sé la foto que vull i
procuro concentrar-me només en ella, fins que em sembli que

foto 3

S’ha de tenir molta cura, sobretot quan es dispara amb angular, ja que es pot tenir una falsa sensació de seguretat quan mires pel visor, quan realment el subjecte pot estar molt a prop.
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citats d’obturació lenta es poden obtenir resultats prou bons
(fotos 5 i 6).
Si la càmera té un AF poc reactiu, sempre queda el recurs de
pre-enfocar manualment al lloc per on ha de passar l’esportista i disparar en el moment que passi per allí.
El principal defecte que veig majoritàriament a qui comença a
fotografiar esports, és l’ànsia per seguir al protagonista en tot
moment, i fer-li el màxim de fotos utilitzant la ràfega, per veure si d’aquestes n’hi ha cap que ens agradi. En pot sortir alguna, però el més corrent és que omplim la targeta de fotos on la
majoria seran decebedores, estaran fora de focus, tindran els
foto 4

La vegada que he estat més a prop d’un accident va ser en
una competició de Half-Pipe Skateboard (foto4) quan un dels
participants va perdre el control, i l’skate va passar per sobre
la goma de protecció lateral que envolta el pipe, xocant amb
el para-sol del meu 70-200; afortunadament a mi no em va
tocar.
Un altre de les anècdotes viscudes (la qual recordaré sempre,
encara que no està relacionada amb l’esport), va ocórrer un
dia fa força anys, fotografiant amb pel·lícula diapositiva. Quan
estava fent un paisatge a contrallum a prop de l’embassament
de Sau un cotxe es va parar, el conductor del qual va acostar-se a mi per dir-me que no podia fer aquella foto, que el
contrallum m’ho impedia i que busqués un altre lloc. Li vaig dir
que fins que la llum del Sol no incidís directament sobre la lent
frontal no hi hauria problema. Ell estava capficat en què no i,
fins que no va marxar, no vaig poder fer la foto.
Pel soci que li agradaria seguir aquest camí, de la fotografia
d’esports, quin consell li podries donar? I potser, quins serien els esports més adients per començar, segons la teva
experiència?
Primer que intenti conèixer les limitacions del seu equip i
obrar en conseqüència. Si per exemple no disposa d’objectius
lluminosos, els esports en recinte tancat seran complicats si
volem fer nítid un moviment ràpid, ja que això ens obligarà a
pujar molt l’ISO, fet que redundarà en la pobre qualitat del fitxer que en surti, encara que recorrent al trespeus i amb velo8
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foto 5

de la foto sense haver disparat encara l’obturador. El fet de
ser restrictiu i buscar “la foto”, ens farà aprendre i millorar, i
si quan arribem a casa ens decebem en veure les imatges, cap
problema, esbrinarem perquè hem fallat per tal de no cometre el mateix error.
En totes les situacions el mètode AF SERVO + ràfega no ens
farà millorar com a fotògrafs, però probablement ens portarà
a una progressiva manca d’interès en aquest tipus de fotografia, o a refugiar-nos en la idea que la culpa és pel fet de no
disposar d’un equip fotogràfic avançat.

foto 6

enquadraments torçats, estaran preses per darrere del protagonista, tindran defecte d’exposició, etc.

Sens dubte el millor per iniciar-se, són els esports a l’aire lliure
amb condicions de llum favorables on els competidors circulin
sobre circuits traçats. Per sort, a Catalunya d’aquestes competicions se’n celebren a tot arreu.

Un fotògraf quan fa un paisatge buscarà l’enquadrament a
partir dels millors punts de vista, tindrà cura de la composició,
anivellarà la càmera, fixarà el diafragma per obtenir la profunditat de camp que li convingui, repassarà l’histograma per
unes condicions de velocitat i diafragma fins a obtenir l’òptim. Però en una altra ocasió anirà a fotografiar esports i ho
deixarà tot de costat, ho fiarà a l’AF en posició Servo i a la
cadència de dispar més alta que doni la seva màquina.
Perquè no tractar de la mateixa manera el paisatge que l’esport? D’entrada, amb una bona elecció del punt de vista en
què es faci especial èmfasi en el fons ja tindrem més del 50%
A part de la fotografia d’esports, treballes alguna altra disciplina fotogràfica?
M’agrada tot tipus de fotografia i practico sempre que puc,
tant paisatge, com urbà, retrat, i altres. Però a on m’imposo
més exigència és en l’esportiva.
Pel soci que et començarà a seguir, ens podries explicar quins
serien els teus plans de futur? (llibres, exposicions, tallers, etc)
Encara que he fet un parell d’exposicions, penso que la despesa monetària i la feina que comporten no acaba de compensar
el fruit que se’n treu.
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Ara actualment estic intentant fer coses amb el telèfon mòbil,
i encara que les limitacions són moltes, conèixer-les, i intentar
extreure’n el màxim de suc possible, és un bon repte. Podeu
veure les meves proves a www.caborian.com/pruebas-fotografia-deportiva-con-un-smartphone

Les associacions són molt útils, sobretot pels aficionats interessats en el món de la fotografia, ja que si ets participatiu,
fa que no te’n desconnectis mai. Sabem del perill que suposa
abandonar-ho del tot si només agafes la càmera de tant en
tant i no tens contacte amb altres aficionats com tu.

Estàs relacionat amb un grup asturià (Caborian): pertanys
a alguna Associació o Club fotogràfic? Què en penses de la
seva utilitat?
Des de fa molts anys estic relacionat amb Caborian (www.caborian.com) i sóc el moderador del fòrum d’esports. És una
web molt exigent pel que fa a la qualitat de les imatges que
s’hi pengen, cosa que és una bona motivació per poder progressar.

Per cert, no tinc cap compte a Instagram.

També sóc soci del Grup Fotogràfic Manlleu (gfmanlleu.org),
que és una associació molt dinàmica. Ens trobem els dimecres
al local social i parlem de tot el que estigui relacionat amb
el món de la fotografia. També fem xerrades, tallers i projeccions gratuïtes i obertes a tothom, sobre temes específics relacionats amb el món de la foto, donades per membres del
grup o gent especialitzada de fora.
Aquest any hem engegat el concurs fotogràfic ADITUM
(aditum.cat). Ha tingut un gran èxit de participació, amb 2500
fotos arribades dels 5 continents i a on hem portat el prestigiós fotògraf finlandès de natura Hannu Hautala fins a Manlleu.

Sóc força selectiu, és a dir, generalment ja sé la
foto que vull i procuro concentrar-me només en
ella,
10
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Carles Costa és una persona que comparteix fàcilment la
seva passió per la fotografia d’esports. Un exemple és el següent PDF, per qui vulgui aprofondir en el tema: tracta de
com fotografiar esports amb una compacta (enllaç PDF), extraordinariament interessant i molt didàctic.
En Carles no es reserva cap secret. Per a qui desitgi seguir la
seva trajectòria i la seva obra, pot fer-ho mitjançant la seva
web (carlesphotosport.com); i a la seva tenda Blurb pots trobar el seu llibre “Fotografiant Esports”.
(blurb.es/b/3264830-photo-sports)
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ASSEMBLEA GENERAL D’AFOCER
Text: Dolors Bassas Imatges: Joan Lluís Exposito

Resum de l’Assemblea General ordinària, celebrada el 23 de Gener del 2016. La composició de la Junta per 2016 té una única
diferència respecte del 2015: és el canvi del vocal social paper, que deixa l’Andrea Zamora (l’assemblea l’hi agraeix la seva dedicació, mentre l’hi ha estat possible) i que a partir d’ara està en mans de la Glòria Molina i el Xavier Loncà.
El tresorer Salvador Ribes va fer, com cada any, la lectura de l’estat de comptes i va detallar els ingressos i despeses. La quota
per l’any 2016 no ha pujat, i es manté en els actuals 50€. Cal senyalar, com una circumstància positiva, que segueix pujant el
nombre de socis.
Pel que fa a les activitats, el 2015 ha estat (seguint la tònica d’anys anteriors) molt productiu. S’han seguit fent tallers, sortides, etc.. Per a tots els socis i s’ha seguit col·laborant amb les Regidories de Cultura de Ripollet i Cerdanyola, a l’igual que amb diverses
Entitats del municipi i la regió, fins i tot amb altres associacions estrangeres.
Per acabar, el president va donar les gràcies a tots els membres de junta per l’esforç
i dedicació per tal de fer possible l’organització i el seguiment de totes les activitats
de l’associació.
El detall de totes les activitats, concursos, sortides, i exposicions de l’associació està
al vostre abast, tot just anant a la web i clicant a: “MÈMORIA ANUAL AFOCER 2015”.
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EXPOSICIÓ “PEU DE FOTO”
Text: Josep Mª Oliver Imatges: Paco Archs

El nostre company i president, en Vicenç Semper, ha exposat una col·lecció de
les seves fotografies a la Biblioteca del Centre Cultural Tecla Sala, a l’Hospitalet
de Llobregat.
L’exposició, sota el nom genèric “Peu de Foto”, aplega 35 imatges de música de
jazz i blues en plena actuació, fruit de la pacient collita que ha fet al llarg dels
anys. Cada fotografia està autografiada pel músic retratat, que ha afegit una
frase, un sentiment, ... L’exposició no és només un recull de molt bones fotos,
és la prova de la interacció entre l’artista músic i l’artista plàstic.
La televisió local ha dedicat un espai per informar del fet, accessible a través
d’aquest l’enllaç.

COMUNICAT
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ALSÀCIA
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Un dels paradisos fotogràfics d’Europa està al seu bell mig,
dintre de França i just al costat d’Alemanya: Alsàcia, un país
d’història complicada però d’una evident bellesa. Paisatges,
pobles, ciutats... no manquen els motius. Pel viatger, també és
un lloc amb bones infraestructures, bon menjar i bon beure:
un regal.
Alsàcia no és pas gran, però és molt densa: cal preveure vuit o
deu dies per fer el seu recorregut. Es poden fer dues etapes,
sojornant a Mulhouse i a Strasbourg, per veure el país amb
més comoditat.

Strasbourg és una ciutat dual: moderna i europea, també medieval i colorista. Atravesada pel riu Ill (ILL, per
entendre’ns) té un barri antic que és una delícia.

La sorprenent i audaç església de Notre Dame des
Champs, obra genial de Le Corbusier.
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UNA ALTRA MIRADA

El paisatge alsacià ha d’incloure les vinyes. El vi produït
és majoritàriament blanc (Riesling, Sylvaner, Gewürzstraminer i Pinot Gris) i una mica de negre (Pinot Noir).

Un Bugatti dels anys 40. El MNA guarda la més gran
col·lecció de Bugattis del món, tots operatius. La seva
fàbrica està a Molsheim, ara dedicada a fer coses com
trens d’aterratge d’avions.

El segon museu més visitat de França és el Musée National de l’Automobile (MNA), a Mulhouse. Aquí tenim
la decoració de la seva porta d’entrada.

La regió dels vins (l’àrea entre Strasbourg i Mulhouse:
un rectangle de vint per cent quilòmetres) està salpebrada de pobles molt vius que guarden el seu aspecte
immemorial. Aquest és Eguisheim.
UNA ALTRA MIRADA
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Els comerços locals s’anuncien amb molta classe...

Aquest blau no és gens evident per a una façana. Estem
a Eguisheim, a la Ruta dels Vins.

L’església fortificada d’Hunawihr, del segle XIV, domina
les vinyes del seu entorn.

Els detalls arquitectònics són nombrosos. Alsàcia ha estat escenari de moltes guerres (1870-1872, 1914-1918,
1939-1945), però les feines de reconstrucció s’han fet
amb eficàcia.

UNA ALTRA MIRADA

També trobes cementiris amb inacabables fileres de soldats morts a les guerres. Aquí, són víctimes de la del
1939-45, i diferenciant cristians de musulmans.

També hi ha un camp de concentració de l’època dels
nazis (Struthof), força impressionant. Aquí veiem el seu
perímetre; tanques, filferros i casetes són encara originals.

Una part de la Línia Maginot quedava dintre del territori
alsacià. Queden trams que s’han restaurat i es visiten:
aquí estem a l’interior d’una casamata. La impressió
que es treu, tot plegat, és la immensa despesa que fan
els militars, i el poc profit que se’n treu.

UNA ALTRA MIRADA

17

18

La petita ciutat de Thann guarda una església gòtica,
amb una Història Sagrada sencera esculpida al timpà de
la seva porta principal. Magníficament conservada, és
del XIV.

La façana de la catedral de Strasbourg és un delicat treball d’escultura en pedra: hi ha com una segona pell de
pedra treballada, com un metre per davant de la paret
massissa.

El Bugatti type 35, que va fonamentar la reputació de la
marca, presideix el parc de Molsheim, que va ser el seu
lloc de fabricació.

Això és el pati central de l’edifici del Parlament Europeu.
Sorprenentment, l’accés és prou senzill, sense cap tipus
de paranoia (bé, almenys a l’estiu del 2014).

UNA ALTRA MIRADA

SERIES I COL·LECCIONS: TRUCADORS DE PORTES
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

El fotògraf habitual pot tenir manies i dèries, temes que l’hi
agraden i que va immortalitzant al llarg dels seus passejos
amb la càmera. Hi ha qui fixa la seva atenció a la gent, als núvols, a les mil coses que es troben, quasi sense volguer-ho, al
carrer; les
fotografia i va incorporant aquestes imatges temàtiques al seu
arxiu com qui col·lecciona cromos o segells.
Un dels motius clàssics són les ferralles de portes i finestres:
trucadors, panys, agafadors, espiells... avui us hi proposem un
reguitzell de trucadors (tustadors), moderns i antics, clàssics o
moderns, rústics o urbans.
Quin és el vostre motiu favorit, del que teniu imatges actuals
i antigues?

REPORTATGE VISUAL
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© Xavier Juncadella

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 Joan Manel Vera “Tito” i Miquel Pons, 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 Xavier Juncadella (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO”
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Originalitat
22
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5
5
2
4
5
3

MIQUEL PONS
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Originalitat

4
4
4
3
4
3

Opinió del Joan Manel Vera “Tito”

Opinió de Miquel Pons

El revelat, és del tot correcte, sense “estridències” (habituals en
aquest tipus de fotografies), amb correcta representació dels
colors, sense blancs “cremats” i amb el fons molt enfosquit de
manera encertada, per ressaltar el tema principal.

El revelat em sembla força correcte, sense zones cremades a les
altes llums, tot i que pel meu gust jo hauria enfosquit una mica
més les zones més clares, ja que algunes zones estan al límit.

Respecte al color, em remeto al paràgraf del punt anterior.

El color també el trobo encertat, amb uns tons molt naturals,
amb balanç de blancs ben anivellat i també amb una saturació
de color molt correcta.

La nitidesa en part està correcta, però, el problema d’aquest tipus d’imatge en què la profunditat de camp és crítica, i en la que
hi ha diversos elements en plànols similars, amb pes important
a la imatge, i desenfocaments, també importants, fa que sigui
del tot imprescindible canviar o bé la distribució dels elements
a la imatge, ja que aquests elements desenfocats, fan l’efecte
de distracció molt important, i que la part principal perdi molta
importància.
L’enquadrament és correcte, per la posició dels elements de
l’escena, i la direccionalitat visual. No hi ha elements que distorsionin, tret de l’efecte comentat del desenfocament, amb un
bon criteri en aïllar el fons per l’efecte de l’enfosquiment.
La composició, com a conseqüència de l’enquadrament és correcta, tal com estan situats els elements de l’escena, està tot
al seu lloc.
Respecte a l’originalitat, és una foto correcta, però amb un
tema, que és força corrent com a exercici de “macro” i profunditat de camp.

La foto té una bona nitidesa i definició a les flors de la dreta i
esquerra principalment i la resta desenfocat per la profunditat
de camp. Trobo però que hauria estat millor que la flor central
hagués estat enfocada, en conjunt hauria guanyat més, ja que
per a mi és on principalment em va la vista al mirar la foto.
L’enquadrament trobo que hagués estat millor no deixant tant
espai per la dreta, m’hi sobra la meitat de la zona negra, que no
m’aporta res a la foto.
La composició és simple però correcta. La diagonal de la foto de
baix cap a dalt a la dreta és encertada, i tal com he comentat,
eliminant una part de la zona de la dreta guanyaria més el conjunt. El fons negre fa que la vista es centri en el detall de les flors
i fulles i que no hi hagi distraccions.
La foto però tampoc és gaire original, potser l’autor ha buscat un
punt d’originalitat en el fons negre i que fa que el conjunt sigui
diferent per tal de centrar l’atenció en el detall de les flors.

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.

CRÍTICA FOTOGRÀFICA
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SOPAR DE GERMANOR
Text: Lluís Clotet Imatges: Joan Lluís Expósito

El passat 23 de Gener es va celebrar el tradicional sopar de germanor que organitza la nostra
Agrupació. A l’esdeveniment van quasi mig centenar de socis i sòcies, on tots ells van gaudir d’un
bon sopar a La Tasca de Ca l’Enric. Durant el transcurs del sopar es van lliurar tot un seguit de
mèrits, diplomes a la participació i distincions, entre altres els premis Mussol i els premis Pere
Viltró. Aquest any s’ha entregat un “ex. Afocer” al nostre company Jaon Lluís Exposito com a
reconeixement a la seva tasca dins de la nostra agrupació.
També es va lliurar la distinció als 25 anys, al company Vicenç Semper, per la seva vinculació amb
l’agrupació.
Finalment el sopar va concloure amb l’intercanvi de fotografies, a manera d’amic invisible, que ja
és tradicional en aquest sopar anual. Tot plegat una bona vetllada envoltada d’un bon ambient!!!
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32è CONCURS PERE VILTRÓ
Text: Lluís Clotet Imatges: Joan Manel Vera “Tito”

Com cada final d’any, el passat dia 19 de desembre de 2015, es va reunir a l’Ateneu de Cerdanyola, la Sra. Mª Angeles Garcia d’AFOBOI (Sant Boi) i la sra. Victoria Planas i el sr. Andreu Noguero, ambdos de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetians (Sitges),
els quals van constituir el jurat del 32è Concurs Social “Pere Viltró 2015”.
Després d’efectuar el veredicte dels tres apartats, la classificació del concurs queda la següent forma:
Primer premi per Javier Checa.
Segon premi per Joan Mimó.
Tercer Premi per Joan Lluís Expósito.
Accèssit Digital per Miquel Pons.
Accèssit Color amb Ex-aequo per a Jaume Badia i Vicenç Semper.
Accèssit Monocrom per Torcuato Balboa.
Moltes felicitats als premiats.
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32è L’APLEC DE SANT ISCLE
Text: Lluís Clotet Imatges: Joan Manel Vera “Tito”

Com cada final d’any, el passat dia 19 de desembre de 2015, es va reunir a l’Ateneu de Cerdanyola, la Sra. Mª Angeles Garcia d’AFOBOI (Sant Boi) i la sra. Victoria Planas i el sr. Andreu Noguero, ambdos de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetians (Sitges),
els quals van constituir el jurat del 40è Concurs “L’Aplec de Sant Iscle”.
Després d’examinar les 66 obres corresponents a l’apartat de paper, i les 89 obres corresponents a l’apartat Instagram, acorden
el següent veredicte:
- Primer premi, per a Javier Checa (Castellbisbal).
- Segon premi per a Joan Manel Vera (Cerdanyola del Vallés).
- Tercer premi per a Miquel Pons (Cerdanyola del Vallés).
- Primer premi Instagram per a Mª Elena Oliver Perpiñá (@8mel_mariaelena8) (Cerdanyola del Vallés).
- Segon premi Instagram per a Núria Durán (@nuriaduba)(Cerdanyola del Vallés).

Primer premi

Segon premi

Primer premi Instagram

Tercer Premi

Segon premi Instagram

COMUNICAT
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El passat 16 de Gener, es va dur a terme a l’Ateneu de Cerdanyola, l’acte d’entrega de premis i d’inauguració del 40è
Concurs Fotogràfic de Sant Iscle, va assistir en representació
de l’Ajuntament de Cerdanyola, Elvira Vila, que va valorar de
forma molt positiva la participació en el concurs, i animar a
tots els participants a seguir. El primer premi ha estat per Javier
Checa.
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COL·LABORACIÓ AMB EL MUSEU D’ART
Imatges: Joan Manel Vera “Tito”

AFOCER ha tornat a col·laborar amb el Museu d’Art de Cerdanyola, aquest cop fotografiant uns edificis de la dècada de 1930,
per a la nova exposició del Museu, anomenada “La dissort del
racionalisme”. Cap a l’any 1930 a Cerdanyola es van projectar
set habitatges d’estil racionalista, avui només un conserva l’estat
original. A partir dels expedients de llicència d’obra i d’enderroc
conservats a l’Arxiu Municipal podem resseguir la seva evolució i descobrir aquest patrimoni arquitectònic invisible. Aquesta
mostra ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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EXPOSICIÓ
El passat 11 de gener es va dur a terme al vestíbul del Centre Cultural de Ripollet, l’exposició del 14è Concurs Santiago
Piñol, organitzat per AFOCER, que premia les millors imatges
fetes durant les Festes de la Tardor. L’obra ‘Cuanto amor’, la
fotografia del petó de dos castellers, ha rebut el primer premi,
l’autora de la fotografia és Magda Llorens de Barcelona. El segon premi ha estat per Miquel Pons de Cerdanyola per ‘Correfoc’ i el tercer premi ha estat per a la ripolletenca Dori Pacho
per ‘Jocs matinals’, una fotografia feta en una de les activitats
infantils de la festa.

DONACIÓ LLIBRES
A finals de l’any passat en Jordi Mena, ens ha fet una donació d’una col·lecció de 24 llibres, per la biblioteca de la
nostra agrupació. Aquests llibres formen part de la sèrie
“GRANDES FOTÓGRAFOS” de MAGNUM PHOTOS, on podem trobar els següents autors:
Peter Marlow
Leonard Freed
Guergui Pinkhassov
Alex Soth
Alex Webb
Patrick Zachmann
Jean Gaumy
Carl De Keyzer
Bruce Gilden
Richard Kalvar
Stuart Franklin
Paolo Pellegrin

Steve Mc Curry
Robert Capa
Abbas
Guy Le Querrec
Bruce Davidson
Werner Bischof
Elliott Erwitt
Raymond Depardon
Philippe Halsman
David Alan Harvey
Alex Majoli
Susan Meiselas

Aquesta col·lecció està disponible a la biblioteca de l’agrupació, des d’aquí, donar-li les gràcies al Jordi.

SORTIDA PRÀCTIQUES
Un any més, els nostres companys Vicenç Semper, “Tito” i
Paco Archs, ensenyen a persones sense o amb pocs coneixements, a assolir els principis bàsics de la fotografia, mitjançant
el Curs d’Iniciació a la Fotografia.

Tito
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Autor/
MAGDA (ELENA) LLORENS
Nom Exposició /
DE NUEVO EN ARGENTINA
Data exposició / 28/11/2015    
Edat / 60
Professió / - - -

Explica breument el contingut de l’exposició
La exposición es una selección de 12 fotos que realice durante
mi segundo viaje a la Argentina.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Es un homenaje al Agus, pues habíamos planeado volver de
nuevo a la Argentina para seguir conociendo otros lugares de
un país tan “relindo”y es el viaje que él ya no pudo realizar.
He escogido estas imagenes que un poco muestran el recorrido
llevado a cabo
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Despertar la ilusión, la curiosidad de descubrir y conocer otros
lugares, otras gentes, y poder atraparlo en una fotografia.
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
El revelado digital de las imagenes són en RAW y editadas con
Photoshop.
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EXPOSICIÓ D’AUTOR
Imatges cedides per Joan Manel Vara “Tito”

Autor/
ANDREU MARTÍNEZ MOLINA
Nom Exposició /
LA CULTURA A TRAVÉS DEL RETRAT
Data exposició / 30/01/2016    
Edat / 62
Professió / DIRECTOR DE UNA FUNDACIÓ
DEL MEDI AMBIENT

Explica breument el contingut de l’exposició
És una representació de persones de diferents cultures dins del
seu hàbitat.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
La comunicació i contacte amb altres persones de diferents cultures ha estat una dels meus majors plaers. Per la meva professió he tingut la sort de visitar molts països i he volgut plasmar
en aquesta exposició les expressions i vestimentes d’aquestes
persones pertanyents a cultures tan diferent a les nostra.
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
He volgut plasmar la varietat de vestimentes segons clima, regió i cultura però abans de res la felicitat o resignació de de
totes les persones que, independenment de que en algunes
cultures que he vist, els mitjans socials i econòmics que disposen siguin limitats.
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
No.

EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Pere Ramoneda

Resultat dels Socials - Novembre
APARTAT PAPER COLOR

Joan Lluís Expósito Genisio

Miquel Pons Bassas

Javier Checa Colmena

APARTAT PAPER MONOCROM

Joan Mimó Bayó
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Joan Lluís Expósito Genisio

Vicenç Semper Jurado

APARTAT DIGITAL LLIURE

Antoni Marín Amatller

José-Ángel Sáez-Díez González

Torcuato Balboa Cruz

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Xavier Loncà Calafell

Joan Mimó Bayó

Joan Manuel Vera Ortiz
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Resultat dels Socials - Gener
APARTAT PAPER COLOR

Javier Checa Colmena

Joan Mimó Bayó

Jaume Badia Bafalluy

APARTAT PAPER MONOCROM

Miquel Pons Bassas
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Javier Checa Colmena

Joan Lluís Expósito Genisio

APARTAT DIGITAL LLIURE

Pere Ramoneda Montagut

Antoni Mañosas Bassa

Silvia Ariza Garcia

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Antoni Mañosas Bassa

Pere López Morales

Yolanda Luque Ledesma

SOCIALS
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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

Dolors Bassas / Josep Manel Requena
concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper

Glòria Molina / Xavier Loncà
socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital

Pere López
socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris

Joan Manel Vera
laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió

Joan Expósito
difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí

Josep Mª Oliver / Lluís Clotet Soler
butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca

Torcuato Balboa
biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats

Pere Ramoneda Montagut
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

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

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT

