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Ens interessa saber el grau d’acceptació i d’interès del butlletí,
en la seva actual presentació. Les vostres respostes, ens ajudaran a proposar-vos un butlletí més del vostre agrat.
Per respondre a l’enquesta, entreu a la següent direcció:

goo.gl/forms/SdRwPhPNkY
Moltes Gràcies

**** Per obrir els enllaços del butlletí en una altra pàgina web,
utilitzeu el botó dret sobre l’enllaç i feu “obrir en finestra nova” (o en pestanya)

Els resultats competents no apareixen de seguida
i calen hores d’experimentació, ...

Pablo Bou

Text: Josep Mª Oliver · Imatges de Pablo Bou

El fotògraf que avui presentem és un bon exemple de com
una afició es converteix en una passió. També ens ensenya
que es pot excel·lir en diversos aspectes de la presa d’imatges, anant molt més enllà de l’encasellament en una especialitat. Pablo Bou destaca fent foto de natura, inclosa la
macrofotografia; fotografia submarina, foto nocturna i fotografia d’alta velocitat.
En el seu cas, al talent per la fotografia s’uneix la capacitat
de transmetre el coneixement, i aquesta ha estat la raó del
seu recent contacte amb AFOCER.

...

Qui és Pablo Bou?, quina és la teva via d’entrada al món de la
fotografia?
Doncs sóc un apassionat per la fotograﬁa d’una manera força
amplia, tant de natura com d’alta velocitat en estudi. Des de fa ja
molts anys la fotograﬁa ocupa en la meva vida un lloc molt destacat, dedicant bona part del meu temps lliure a la seva pràctica
i millora. Vaig començar en la fotograﬁa de natura de la mà del
busseig, la meva altra passió que darrerament no tinc la fortuna
de poder gaudir tant com feia.
Quan vas descobrir que el món de la imatge t’interessava, vas
fer alguna mena d’estudis reglats al respecte, o la teva aproximació va ser bàsicament pràctica i lligada a l’experiència pròpia?
Pel que fa al meu recorregut tècnic en la fotograﬁa, aquest ha
estat eminentment autodidacta, bevent de fonts tan diverses
com pàgines d’internet, fòrums de la temàtica o bé de llibres didàctics en paper. Actualment, la democratització de la fotograﬁa
facilita que qualsevol tingui accés a informació de qualitat.
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?
Doncs a dir veritat, la meva feina està relacionada amb la ciència
i no té molta vinculació amb aquestes consideracions estètiques
de manera directa. Potser per aquest motiu, trobo la fotograﬁa
com a catalitzadora dels meus sentiments i expressivitat emocional.
De totes les disciplines fotogràfiques que practiques, quina és
la que et dona més satisfaccions, i per què?
De les disciplines fotogràfiques a les que em dedico em resultaria
ben difícil decantar-me per una concreta. Cadascuna d’elles té la
seva emotivitat, la seva tècnica i les seves sensacions pròpies. Un
ENTREVISTA

3

sense sortir de casa amb resultats que satisfessin la meva inquietud estètica i emocional. Pensava que un cop ja tornés a
sortir a camp deixaria completament de banda aquesta disciplina però el temps ha demostrat que m’equivocava. Lluny
d’abandonar aquesta pràctica, pròximament m’endinsaré en
noves tècniques que aporten un extra de bellesa plàstica al
meu treball actual.
Hem vist tota mena de gotes d’aigua ﬁxades en posicions
inversemblants. Hi ha d’altres temàtiques, dintre de l’alta
velocitat, que hagis assajat i puguis mostrar pròximament?
Efectivament, en aquests moments estic treballant en noves
tècniques d’alta velocitat fent servir nous aparells mecànics
que aportaran una aparença diferent de les meves imatges.
La investigació i innovació en les tècniques són sempre una
motivació extra en el meu treball.
Reconeixes influències d’altres fotògrafs al teu treball?
Quins són els teus fotògrafs de referència, si en tens?
Com és natural, un sempre té referències en qualsevol àmbit
de la vida. Gent a la qual admires i agafes com a model per
orientar el teu treball. A mesura que vas progressant vas agafant el teu propi camí però sempre recordant aquestes persones tan necessàries que van orientar inicialment el teu treball.
En el meu cas, els fotògrafs que destacaria són, en la disciplina
d’alta velocitat de ﬂuids l’alemany Markus Reugels i en natura i ètica de la fotograﬁa, sense dubte el mestre José B. Ruiz.
Aquestes dues persones són uns referents clars, tant en el
meu treball com en la meva posició moral front a la fotograﬁa.

paisatge pres en un moment màgic de llum o captar un animal en un comportament únic o poc freqüent així com la feble
bellesa d’una orquídia en primavera són moments fotogràfics
amb tanta entitat que no seria capaç de prioritzar un front a
l’altre. Tots tenen el seu propi lloc a la nostra vida.
Com i quan comences a fer fotograﬁa d’alta velocitat, i per
què?
Fa poc més de 4 anys, començo amb l’alta velocitat de ﬂuids
durant una temporada en què no em resultava possible sortir
a camp de manera molt freqüent. Així doncs vaig pensar en
una disciplina que em permetés dedicar temps a la fotograﬁa
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T’has trobat en situacions compromeses o perilloses, en la
teva pràctica fotogràfica submarina? Ens podries explicar alguna anècdota?
La mar és un entorn no natural per l’home, i és per això que
sempre s’ha d’anar amb un extra de cura i precaució. El pitjor en aquests ambients és l’excés de conﬁança, que fa que
baixem la guàrdia i menyspreem els factors adversos que ens
puguem trobar. Durant la pràctica de la fotograﬁa submarina
no m’he trobat en situacions massa diferents de les que em
trobaria sense practicar-la però si fent busseig. El que sí que
és freqüent en aquestes sortides fotogràfiques submarines és
que a vegades m’he trobat bussejant sol, ja que quan m’he
aturat per fer una foto i he estat més temps del que tocava els

Captar una gota esclatant no és gens fàcil, amb quin material
acostumes a treballar?
Degut als meus coneixements limitats en qüestions de programació i electrònica, el més adient és comprar kits comercials
que es venen per aquest tipus de tècnica. No obstant això, les
qüestions més relacionades amb el bricolatge que comporten
aquestes fotograﬁes ja les faig de manera autònoma.
Quan hi ha de planificació i quan de postproducció, a les teves imatges, especialment a les d’alta velocitat?
Pel que fa referència al processat de les imatges, la meva manera de treballar és realitzar la pràctica totalitat del procediment fotogràfic en el moment de la presa, deixant el postprocessat per ajustaments globals de la imatge sense cap altra
alteració extra. En el cas de les d’alta velocitat de ﬂuids el que
em permeto de manera extraordinària és la clonació de petites gotes paràsites resultants d’una col·lisió, impossibles de
controlar en el moment de fer la foto.
No sé si se’t pot considerar un fotògraf professional i amb
dedicació exclusiva. Pots viure de la fotograﬁa?
No crec que se’m pugui considerar un fotògraf professional, ja
que com sospites no tinc dedicació exclusiva i la meva activitat
professional actual és una altra. En aquest moment no m’he
plantejat viure de la fotograﬁa, la utilitzo principalment com a
eina d’evasió personal, el que em proporciona un gran plaer.
En un futur mai saps el que pot succeir.
ENTREVISTA
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meus companys havien continuat amb la immersió.
No obstant això, he de dir que sempre han estat en un rang de
seguretat de distància prudent per què no passés cap qüestió
compromesa. Totes les disciplines fotogràfiques són segures si
minimitzem els riscos i som conscients dels perills que tenim
al voltant.
Pel soci que li agradaria explorar la fotograﬁa d’alta velocitat, quin consell li podries donar?
Que si de veritat li agrada, que no desesperi. Els resultats
competents no apareixen de seguida i calen hores d’experimentació, però si tenen perseverança, els garanteixo un seguit creixent de satisfaccions personals que no farà més que
augmentar el seu desig per aprofundir més i més.

Pel soci que et començarà a seguir, ens podries explicar quins
serien els teus plans de futur? (llibres, exposicions, tallers, etc)
A part de continuar amb les meves activitats fotogràfiques i
docents, tinc al cap fer a mitjà termini un llibre de fotograﬁa
d’alta velocitat. Parlant més a curt termini estic preparant
conjuntament amb el meu amic Oriol Massa un projecte de
fotograﬁa de natura i conservació a la província de Barcelona
on ambdós residim. Un projecte molt engrescador i atractiu
que voldrem donar a conèixer amb exposicions i altres materials divulgatius.
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Pertanys a alguna Associació o Club fotogràfic? Què en penses de la seva utilitat?
En l’actualitat sóc el President d’AEFONA (Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza), la tercera associació més important de fotograﬁa de natura de tota Europa en nombre de
socis. Estic plenament convençut del potencial i el paper cohesionador que les associacions tenen. El principal actiu que
tenen les associacions són els seus membres, cor i mans de les
mateixes que treballen pel benefici del col·lectiu fotogràfic de
manera absolutament desinteressada. L’assoliment d’aquesta massa crítica per part de les associacions fa d’elles unes
eines perfectes per canviar les coses i treballar en favor del
sector. En el nostre cas, aquesta força l’estem canalitzant en
defensa de la natura en totes les seves vessants, organitzant
diverses activitats anuals per part del Comitè d’Ètica i Conservació d’AEFONA. Podeu veure més d’aquestes activitats a
www.aefona.org.

Avui coneixem una mica més a Pablo Bou. Com segurament
ens hem quedat amb ganes de més, podem veure molt millor la seva obra a la seva web (www.pablobou.com), i probablement deixar-la a la nostra llista de favorits.
També acabem d’aprendre que l’entusiasme i la voluntat ens
pot fer progressar molt en la nostra pràctica fotogràfica. És
clar, quan es practiquen amb èxit disciplines fotogràfiques
tan diverses, s’ha de tenir també talent i perseverança...
com és el cas d’en Pablo.
ENTREVISTA
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EXPOSICIÓ ”ELS ULLS DE NINGÚ”
Text: Josep Mª Oliver · Imatges: Joan Manel Vera “Tito” i Joan Lluís Expósito

Els nostres companys Joan Vera i Eduard Alegre han presentat el seu treball, complex i laboriós, com una exposició de gran format,
que ha estat ocupant la sala principal d’exposicions de l’Ateneu de Cerdanyola durant diverses setmanes, a partir del 19 de març.
L’exposició s’intitula “Els ulls de ningú”, i vol mostrar el món dels que, tot i compartir el nostre espai, són invisibles als nostres ulls.
En general, són persones que han fet un llarg camí per arribar a casa nostra, i un cop aquí s’han trobat la porta tancada i, molt
sovint, barrada amb pany i forrellat. Bé, cal sobreviure... i això és el que en Joan i l’Eduard ens mostren amb la seva visió sovint
crua, de vegades artística i sempre sincera.

EXPOSICIÓ
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TALLER DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
Text: Pep Gassó · Imatges: Pep Gassó

El passat divendres 18 de març d’enguany, i fins a la matinada del dissabte, vam poder gaudir del Taller sobre Fotografia
Nocturna de Cales, impartit pel fotògraf Jordi Gallego, reconegut especialista en la temàtica, per les rodalies de la localitat
de Sant Feliu de Guíxols.
Abans de passar a entrar en matèria, en Jordi ens va fer una
masterclass teòrica al Casino Guixolenc amb força exemples,
com ja és habitual en aquests casos, per tal de garantir resultats òptims un cop ens trobéssim a lloc... i a les fosques!
A continuació, ens vàrem traslladar amb cotxe fins a la zona de
Canyet de Mar, entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar, per
posar en pràctica tot l’assimilat de les explicacions d’en Jordi.
Frontal al cap i amb el trespeus ben fixat, vàrem poder practicar per diversos punts de la zona les llargues exposicions, per
tal d’obtenir aigües i núvols sedosos, al mateix temps que assajàvem amb mètodes propis del lightpainting, com: il·luminar

amb llanternes i els efectes espectaculars de la llana d’acer en
moviment. Pel que fa a la lluna, hi era present, però la vam poder
capturar poques vegades doncs els núvols ens van fer una mica
la guitza. Potser que el lloc més espectacular, tenint en compte
les activitats a fer, va ser els Ponts de Canyet, on el Jordi va il·luminar les roques fent voltar llana d’acer, en una de les vegades
per a simular l’efecte d’un volcà.
Entre activitats, vam poder cobrir les necessitats gastronòmiques amb un bon soparet artesà (cadascú el seu) en un dels miradors que hi ha per les cales, gaudint alhora d’unes vistes privilegiades de la zona.
Al final, vàrem anar a dormir un xic tard, però amb la sensació
d’haver après moltes coses i d’haver-nos-ho passat d’allò més
bé.
Fins a la propera!

TALLER
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TALLER D’ALTA VELOCITAT
Text: Pere Ramoneda · Imatges: Pere Ramoneda / Vicenç Semper

El taller que vàrem fer el passat dia 9 d’Abril amb en Pablo Bou
va ser una disciplina fotogràfica totalment diferent de la que
estem acostumats la majoria de nosaltres. Concretament la
fotografia d’alta velocitat aplicada a la foto d’estudi com per
exemple gotes d’aigua impactant entre elles o també foto de
natura. Segurament molts de vosaltres haureu vist més d’una
vegada fotos de gotes d’aigua de colors formant formes capritxoses que arriben a semblar ballarines, copes i moltes més coses que us suggereix la vostra imaginació. Darrere d’aquestes
fotos, coma passa amb totes les disciplines fotogràfiques, si
les vols fer bé, al darrere hi ha molta més tècnica i experiència
de la qual ens arribem a imaginar. Aquest tipus de foto la vaig
provar de fer a casa, farà uns quants anys, perquè havia vist
algunes per Internet i realment eren espectaculars. Ho vaig fer
de forma molt bàsica sense sincronitzador de gotes, ni electrovàlvula..., però el resultat encara va ser més bàsic per no dir
una altra cosa més forta.
En Pablo ens va muntar amb 10 minuts un mini estudi amb fustes i quatre caragols a on va posar un sincronitzador que podia
controlar en mil·lèsimes de segon una petita electrovàlvula,
diversos flaixos i la càmera. La gota quedava congelada per la
velocitat del flaix disparant a 1:64000. Com sabeu la majoria de
vosaltres, la càmera no és prou ràpida per agafar aquell mil·lisegon en què la segona gota impacta amb el retorn de la primera. Va ser molt interessant veure que per unes centèsimes de
segon amunt o avall no aconseguies el resultat que buscaves.
Per donar-li més potencia a la imatge, s’afegia colorant a l’aigua
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jugant sempre amb els tres colors bàsics. També s’hi afegia un
espessant per donar-li més plasticitat o menys a les gotes. Tot
i la tecnologia de la qual disposàvem, realment era tot a base
d’assaig i error per anar-te apropant al resultat esperat. Cada
gota però era una sorpresa amb les formes...
També va ser molt interessant l’alta velocitat aplicada a la fotografia de fauna. Aquí intervenia també encara mes la tecnologia, barreres d’infrarojos, barreres de so, més flaixos, més
bateries, protecció dels aparells de l’ humitat i la pluja, etc.
ect. En Pablo ens va passar un vídeo molt curiós a on es podia
veure a un company i ell mateix, pràcticament a les fosques,
intentant capturar un ratpenat al vol. Evidentment amb tota
la parafernàlia d’aparells muntats (barrera d’infrarojos, etc.).
El flaix es va disparar mentre ho estaven filmant però ells es
varen pensar que el flaix s’havia disparat per un error perquè
no van veure volar res de res. De fet en el vídeo no es veu pas
el ratpenat, però a la foto que es va disparar sí. Això demostra
una altra vegada que al darrere d’algunes fotos espectaculars
no és sort, sinó més aviat constància, tècnica i anar-hi anant.
Si voleu, podeu entrar a la web d’en Pablo Bou i podreu veure
unes fotos molt interessants. Nosaltres, tot i la nostra poca experiència, amb l’ajuda del ponent encara ens va sortir alguna
de maca que us la posem al butlletí perquè pugueu veure del
que hem estan parlant.
Moltes gràcies companys

CESSIÓ DE MATERIAL PEL MUSEU AFOCER
Text: Josep Mª Oliver · Imatge: Joan Manel Vera “Tito”

El nostre particular museu s’ha vist enriquit amb la donació del fotògraf cerdanyolí Gabriel Escursell, amb una
col·lecció de càmeres clàssiques, compactes i reflex; més
objectius i accessoris.
L’agrupació agraeix aquesta important donació, que ha
quedat degudament exposada a les vitrines del nostre local social.

EXPOSICIÓ “SANTIAGO PIÑOL”
Text: Josep Mª Oliver

La Biblioteca de Ripollet ha exposat una
selecció de fotografies presentades al
darrer concurs “Santiago Piñol”, ocupant els expositors ubicats a l’espai de
lectura.

TALLER / COMUNICAT
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ESLOVÈNIA
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

El viatge d’avui ens porta a un raconet d’Europa, relativament
poc conegut però molt interessant, que em recorda Catalunya en molts aspectes. Una mica més petit (20.000 Km² contra
32.000), força menys poblat (2 milions contra 7,5), però igual
de variat i interessant.
Eslovènia va ser el primer país que es va declarar independent
quan Iugoslàvia es va desfer; era la part més rica i culta, amb
un fort sentiment de nació, idioma propi, i prou recursos per
tirar endavant. Com a Catalunya, trobem mar, muntanya, boscos, més boscos, conreus, ciutats, llacs, castells, palaus, història, paisatge... i coves. La regió del Karst, que dona nom al
fenomen geològic de les coves en regions calcàries (càrstic)
està justament aquí.
Per arribar cal fer uns 1500 Km en cotxe fins a la frontera amb
Itàlia, travessant el sud de França i el nord d’Itàlia, pràcticament tot per autopista; o volant fins a Ljubljana, la bonica capital. Una estada de dues setmanes és adequada per fer un recorregut prou ampli, i no us preocupeu per la infraestructura:
ja era prou bona el 2004, quan es van fer les fotos que il·lustren l’article. Tampoc us heu d’amoïnar pel menjar i el beure:
cap problema. Els preus segueixen estant continguts, segons
em diuen viatgers recents.

Els famosos cavalls “lipizzans” que s’exhibeixen a l’Escola Espanyola d’Equitació de Viena són eslovens, i es
poden veure a Lipica, a l’oest del país. De color gris quan
són petits, es van blanquejant al créixer. Podem assistir
a un espectacle d’exercicis i demostracions de doma.

Si voleu més dades, podeu visitar www.slovenia.info i muntar
el vostre viatge.

El país està trufat de coves, algunes inscrites a la Unesco
com Patrimoni Mundial. La de Skocjanske Jame, a prop
de Lipica, és especialment gran i majestuosa, com es
pot veure a aquesta imatge de la seva sortida.
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La costa (a l’Adriàtic) és relativament petita, només uns
45 Km, i havia format part de la República de Venècia.
Els pobles costaners (com Piran, en la foto) són molt
semblants als del costat italià de la frontera, i molt agradables de passejar.

Una bonica plaça del centre de Ljubljana està presidida
per l’església de la Mare de Déu, i allà tres ponts bessons travessen el riu, totalment canalitzat mentre travessa la ciutat.

Ljubljana és la capital; una agradable ciutat de 270.000
hab., molt passejable, amb universitat, riu i castell. A la
plaça principal aquest plànol en relleu ajuda a entendre
com és la ciutat vella, fins i tot pels visitants privats de
la vista.

UNA ALTRA MIRADA

15

16

El país també té rius sense canalitzar; el nord i l’oest estan ocupats per muntanyes alpines (Alpes Julians) amb
una molt important massa forestal. Diversos parcs naturals permeten gaudir d’una natura molt poc adulterada.

Un carrer de Kamnik, bonic poble a mig camí de Ljubljana i la frontera austríaca. És la porta d’accés a una interessant regió muntanyosa, amb pistes d’esquí (Velika
Planina) i plena de senders senyalitzats.

La ciutat de Ptuj també té el seu castell, sobre un turonet contigu, que permet gaudir de la vista de les teulades. Les seves aigües termals varen atreure els romans,
i encara es poden veure làpides en llatí i d’altres restes a
diferents llocs de la vila.

Maribor també té la seva “columna de la pesta”, aixecada al segle XVII per agrair la fi de l’epidèmia. La ciutat
és molt bonica, està travessada pel riu Drava i les seves
riberes són un passeig continu, molt animat a l’estiu. El
nucli antic està prou ben conservat (o restaurat, no sé) i
es deixa veure amb agrat.

UNA ALTRA MIRADA

El paisatge de la majoria del país és com aquest: verd,
ondulat, amb moltes cases disperses, combinant boscos
i conreus. Tot el que no està asfaltat és verd.

A l’Edat Mitjana varen tenir la genial idea de fortificar
una cova, i vet aquí el resultat: el castell de Predjama.
No s’havien d’amoïnar per la defensa de la porta del darrere... i tenien una sortida d’emergència a uns centenars de metres, seguint la cova.

L’estrella turística d’Eslovènia està a l’oest del país, i es
diu Bled. El seu llac, amb la característica illa amb l’església, també amb un castell , és un dels paisatges més
bonics d’Europa. Els voltants també guarden sorpreses,
en forma de pobles tradicionals, boscos o senders...

UNA ALTRA MIRADA
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Proper a Bled està el llac alpí de Bohinj, d’aigües claríssimes i envoltat d’una notable infraestructura turística.
És un lloc molt maco per visitar, i molt fàcilment accessible en cotxe.

Tot és verd, del més clar de l’herba al més fosc dels arbres. Aquest santuari marià està proper a Skofja Loka,
un altre lloc molt visitable i proper a la capital.
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Després de la guerra del 14-18, l’imperi austrohongarès
es va desfer i l’actual Eslovènia costera (província d’Istria) va quedar sota administració italiana, ﬁns al 1945
que es va reintegrar a Iugoslàvia. Els feixistes italians varen prohibir l’idioma eslovè, com ho testimonia un rètol (“aquí es parla només italià”) que hi havia al museu
local.

SELFIES
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Això és un invent modern. Bé, no exactament; l’autoretrat ha estat molt popular a la història de l’art, i segur que tots els pintors
han fet el seu, alguns moltes vegades. Quan l’artista va canviar els pinzells per l’emulsió sensible, també es van continuar fent
autoretrats (en anglès, self-portrait, i com a neologisme / diminutiu: selfie).
La modernitat ens ha dut l’explosió de l’autoretrat, i ha estat la conseqüència inevitable de la disponibilitat universal d’una eina,
el telèfon mòbil amb càmera. Posteriorment un accessori (el pal de selfie) ha ajudat a reblar el clau...
La figura d’una o diverses persones posant, en una actitud força típica, em va cridar l’atenció i vaig començar a fotografiar-les, una
mica per tot arreu, ja en 2013. Us proposo alguna d’aquestes imatges, totes espontànies i sovint compartides, a posteriori, amb els
protagonistes. En general, estan fetes amb teleobjectiu.
Si el tema us sembla d’interès, no cal que marxeu de BCN per trobar models en acció; diuen les estadístiques que és un dels llocs
del món a on es fan més selfies...

REPORTATGE VISUAL
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© Pere López

Per millorar en la fotografia, cal molta pràctica i formació; però el més difícil de tot es assumir la crítica, que es el que permet que es prengui consciència dels vicis i errors. En aquesta secció, el nostre jurat el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en
Miquel Pons, als quals se’ls entrega una fotografia (de la qual desconeixen l’autor), per tal que facin una crítica escrita i una
valoració numérica (del 1 al 5).
La fotografia d’aquest número pertany a Pere López (moltes gràcies).

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

MIQUEL PONS
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Originalitat

4
3
3
5
4
3

Opinió del Joan Manel Vera “Tito”

Opinió de Miquel Pons

El revelat, és inclús tenint en compte l’efecte de dessaturació
(o de foto “vella”), per a mi, no “arrodonit”, hi ha zones amb
força llum que li trauen interès al “centre d’interès, que suposo
que ha de ser la noia de les ulleres. Pel meu criteri, crec que fen
una subtil vinyeta una mica enfosquida, hagués guanyat forà en
reforçar la imatge principal.

El revelat el trobo correcte, força equilibrat. El tractament dels
tons més clars del personatge en primer terme fa que destaqui
més que el del fons, que també forma part de la història de la
foto. Tot i així crec que el personatge del fons té un contrast un
pèl massa fort i distreu una mica la visió del principal.

Pel tema crec que és adient el tractament del color, s’hi diu amb
l’aspecte retro dels personatges.

L’autor ha fet un tractament de dessaturació del color que crec
és una mica excessiu pel meu gust, però tot i això el resultat és
força agradable, quasi arribant al monocrom.

Respecte a la nitidesa i definició, no sé si és per la resolució que
s’ha fet servir per enviar-la telemàticament, però la trobo molt
“justeta” No dóna la sensació d’una definició clara, està força
“pixelada”.

La foto té definició allà on toca, al personatge principal, però una
mica justa, amb una profunditat de camp molt ajustada, ja que
la part del cabell i cara de més al fons ja es troba desenfocada.

L’enquadrament és correcte, per la posició dels elements del
que tindria de ser el personatge principal de l’escena, i el seu
punt fort, les ulleres.

L’enquadrament el trobo molt encertat, ens mostra els personatges i el seu joc de mirades, i no hi ha res més al voltant que
distregui l’atenció. La composició és correcta, potser si els personatges estiguessin una mica més separats, la foto milloraria.

La composició, com a conseqüència de la força que té el personatge, que se suposa (suposo) que no és el principal, li resta
protagonisme al personatge del primer pla. En aquest cas, com
que el pes del to, densitat, del vestit del personatge del segon
pla, i la gairebé superposició de les cares, fa que sigui de difícil
lectura.

La foto tampoc és molt original, però és interessant pel pes dels
dos personatges i el punt de vista del primer, en un primer pla
molt proper.

Respecte l’originalitat, és una foto que pel tema, “extraordinari” de comptar amb personatges “diferents”, es podria haver
aprofitat molt més, és a parer meu un punt de vista..., habitual,
vulgar. L’originalitat està en els personatges i no en les característiques de la foto.
Vull deixar clar, que les meves opinions, són només una dels
possibles punts de vista, qualsevol comentari, està fet en positiu, sense intencions dogmàtiques, i només amb la parcialitat
del meu punt de vista.

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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DIJOUS AL LOCAL
Text: Marina López / Pere López

El passat 4 de febrer, dins de les sessions dels dijous, vam dedicar un monogràfic al fotògraf Tino Soriano. A través de diferents vídeos ens hem acostat a l’obra d’aquest professional.
Amb aquesta sessió vam començar un cicle que es repetirà un
dijous al mes: un soci de la nostra agrupació farà la presentació
del seu fotògraf preferit. No es tracta de fer xerrades magistrals, sinó de compartir i conèixer fotògrafs als quals admirem.
Aprofitarem aquest butlletí per ampliar la biografia del fotògraf
del mes i afegirem els enllaços dels vídeos projectats i alguns
més que, per falta de temps, no es poden passar els dijous.
Tino Soriano, fotografiant a la gent
Nascut a Barcelona el setembre de 1955. La seva carrera abraça
nombrosos camps i experiències, des de l’any 1978, en què va
començar a col·laborar amb “Mass Media” i amb la revista
“Flash Foto”. S’ha especialitzat en fotoperiodisme, i la seva obra
personal explora el món de la Medicina des de l’any 1980, quan
va emprendre un primer reportatge sobre l’Institut Mental.
La seva primera exposició individual, “El Futur Existeix”, va tenir
lloc al Palau Robert (Barcelona) a l’abril de 1992 i encara itinerant per Espanya.
Ha viatjat i viatja per tot el món complint diferents encàrrecs,
i les seves fotograﬁes apareixen regularment en mitjans de comunicació nacionals, com El País, Geo, La Vanguardia, Viajar.; i
internacionals, com National Geographic, Time Magazine, Los
Angeles Times, Specchio, Paris Match, Der Spiegel...
Ha estat distingit amb nombrosos guardons nacionals i internacionals: Humanity Photo Award de la Unesco en 3 ocasions, 5
guardons FotoPress, The Essence of Humanity (Nova Zelanda),
el World Press Photo, guanyat l’any 1999 en la categoria Art,
etc. Els viatges i la vida quotidiana són les seves passions, però
pel fotògraf el més emocionant és fer ressò dels problemes infantils i les injustícies perquè vol que el seu treball “serveixi per
a alguna cosa”.
Dedica part del seu temps a la docència de futurs fotoperiodistes, impartint conferències i tallers per tot el món.
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Tino Soriano és autor de nombrosos llibres com “Fotograﬁa de
viatges” (Editorial Joventut, 2000), Dalí, 1903-2003 (Edicions
62), L’altra Barcelona (Editorial Proa, 2002), Banyoles (Focal
Edicions, 1997), entre altres. Sempre l’acompanya una càmera, dos objectius fixos (un 28mm, un 35 mm) i un tele de suport. La seva bossa és una ronyonera de pell i la seva motxilla
una bossa del Zara. Segons ell, a la bossa també cal ﬁcar la
sort. Treballa amb el balanç de blancs en llum dia. Aspira a fer
una bona foto al dia. Entre les seves principals influències trobem a coneguts fotògrafs com Alex Webb pel seu tractament
del color, José Manuel Navia per la seva capacitat per crear
ambients, Sam Abell, David Alan Harvey, James L. Stanﬁeld,
Álvaro Leiva, Henry Cartier-Bresson, Elliot Erwiq, Robert Doisneau, Robert Capa, William Eugene Smith, Eugene Richards,
Sebastian Salgado, Diane Arbus, Mary Ellen Mark, Margaret
Bourke-White o Cristina García Rodero.
Algunes frases de Tino Soriano:
“La fotograﬁa de viatges és explicar històries, no col·leccionar
imatges boniques”
“Per a mi la fotograﬁa és un quadern de notes. Les fotos són la
meva autobiograﬁa”.
“Les grans fotos en color tenen pocs colors”
Presència a internet:
www.tinosoriano.com
www.tinosoriano.com/blog/
www.youtube.com/watch?v=F2etKSXsVpI
www.youtube.com/watch?v=Mb9WdMKYxAk
www.youtube.com/watch?v=xyX0UNH2qyU
www.youtube.com/watch?v=wpuK0W8hyOs
www.youtube.com/watch?v=oxofEqHndgI
www.youtube.com/watch?v=gZZJgeCHel0

FINEART IGUALADA
Text: Pere López · Imatges: Pere López

El festival fotogràfic FINE ART es va celebrar a Igualada del
26-02-2016 al 20-03-2016.
És ja la seva quarta edició, i presenta 45 exposicions amb 33
fotògrafs de diverses nacionalitats; deu escoles de fotografia
i imatge, i dos col·lectius fotogràfics, escampats per 15 espais
de tota la ciutat.
Enguany s’han pogut veure exposicions de fotògrafs de fama
internacional, com el francès Yann Arthus Bertrand, el peruà
Mariano Zunzunaga, el premi Nacional de fotografia 2012 Eugeni Forcano, el basc José María de Orbe, i els catalans Manel
Úbeda i Lola Montserrat.
S’han vist també fotògrafs locals, com Albert Clotet, David
Ribera i Roger Vázquez. El fotoperiodisme ha tingut una representació important: més de la meitat dels participants al
FineArt 2016 treballen aquesta disciplina, com Carles Palacio,
Maria Llop o Vicente Peiró.
FineArt organitza també moltes activitats en paral·lel, sempre
vinculades a la fotografia i al món de la imatge: visites guiades,
pel·lícules, presentació de llibres i tallers per nens i adults.

SORTIDA
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Autor/
GLÒRIA MOLINA I GIRALT
Nom Exposició /
ENTRANT EN MATÈRIA
Data exposició / 27/02/2016    
Edat / 48
Professió / INVESTIGADORA

Explica breument el contingut de l’exposició
L’Arqueometria és una ciència que consisteix en l’estudi dels
materials que conformen els objectes arqueològics i les obres
d’art. L’anàlisi d’aquests materials (suports, capes decoratives,
pigments...) ens aporta informació sobre el seu origen, tècniques d’elaboració, l’entorn socioeconòmic on s’ha creat i les
vicissituds que ha sofert la peça. A més, aquest coneixement
ens permet prendre decisions sobre la seva conservació i restauració...
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Perquè a l’associació fem un acostament absolutament estètic
i artístic de la fotografia, i volia mostrar un altre sentit de les
imatges, el sentit funcional. Per a mi la imatge és una eina fonamental per a documentar, analitzar i identificar estructures,
compostos químics i zones a estudiar dins les diferents mostres. I és clar, el concepte de la fotografia és absolutament diferent. Encara que sàpiga que les imatges que estic obtenint probablement acaben publicades, no puc centrar-me només en el
sentit estètic: aquí hi veureu poques o cap foto que segueixi
els criteris de regla dels terços, línies de composició... en funció de la forma d’obtenció de la imatge tindrem més o menys
nitidesa, però l’objectiu és documentar el que estàs analitzant.
Això sí, a l’exposició veureu un mostrari de les principals tècniques d’obtenció d’imatge utilitzades en l’àmbit de la Ciència de
Materials.
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Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Amb el temps m’he adonat que hi ha una certa tendència a
pensar que de la fotografia en viuen els fotògrafs (ja sia els
d’actes socials, els d’estudi o els dels safaris fotogràfics cada
cop més populars). Però en el meu cas, per exemple, em seria
molt difícil -per no dir impossible- obtenir la informació que
necessito sense les tècniques de la imatge. Això sí, cal entendre
que els criteris d’un tipus de fotografia són difícilment aplicables a l’altre... per exemple, quan a AFOCER parlem de resolució parlem en “ppp”... quan estàs fotografiant l’interior de la
matèria, arribes a resolucions de nanòmetres (mil·lionèssimes
parts de mil·límetre). I no és el mateix.
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Els processos i tècniques utilitzats per obtenir imatges en el
meu àmbit són variats i depenen del tipus de mostra i de la
informació que necessites obtenir, però en general s’utilitzen
tècniques fotogràfiques digitals convencionals, lupes i microscopis òptics amb càmeres acoblades (que tenen uns problemes d’aberracions òptiques terribles, en general) i microscòpia electrònica. En aquest darrer cas la imatge l’obtenim per
impacte d’electrons sobre un detector, i les imatges són en
blanc i negre... A mesura que vas treballant amb més augments, en general, la nitidesa de la imatge és més justeta, des
del punt de vista estrictament fotogràfic, però a nosaltres ens
obre un món de coneixement sobre la matèria...

EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Xavier Loncà

Autor/
XAVIER LONCÀ CALAFELL
Nom Exposició /
8MM.
Data exposició / 02/04/2016    
Edat / 41
Professió / TÈCNIC IL·LUMINACIÓ

Explica breument el contingut de l’exposició
Aquesta exposició conté un seguit de fotos amb la peculiaritat
que totes elles estan fetes amb diferents objectius de 8mm i
un cos de càmera Full Frame; així s’aconsegueix aquest efecte
rodó a la foto.
La temàtica és diversa: hi ha imatges preses en viatges, exercint
la meva feina o simplement caminant pel carrer.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Des que vaig descobrir els ulls de peix m’han fascinat, i amb el
salt al format complet vaig descobrir aquestes imatges esfèriques que cobreixen els 180º que tens de dreta a esquerra i de
dalt a baix. Això em permet ensenyar la realitat d’una forma
bastant diferent del que estem acostumats, tant per la deformació dels elements que hi apareixen com pel format de la
mateixa imatge.

imatge. Per mi és una manera força vàlida de veure el món...
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
El procés de presa de la fotografia i el revelat no tenen cap secret.
Sí que existeix, per les peculiaritats de l’òptica una certa dificultat
en enquadrar simetries, ja que qualsevol petita desviació provoca
distorsions no desitjades, i també pel fet que en llocs amb gent, no
són conscients de què m’estan sortint a l’enquadrament, així que
a vegades trigues molta estona a tenir l’entorn prou “net” per a
poder fer la foto en condicions...
Quan al revelat moltes són fetes en HDR per les grans diferències
de llum que hi ha entre la zona de llums i ombres en un pla de
180º.
L’últim pas en el procés és el revelat on intento no uniformitzar els
resultats, sinó que intento donar un “look” propi a cada imatge.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Amb aquesta exposició pretenc ensenyar la meva peculiar visió del món i dignificar un tipus d’òptiques (les d’ull de peix).
Pensa que el que jo havia vist fins ara amb ull de peix tot sovint
eren fotografies de retrats caricaturescs o bé retalls de paisatges on només s’aprofitava la sensació d’amplitud... jo he volgut
mostrar que es poden fer altres tipus de fotografies intentant
integrar les distorsions pròpies de l’òptica a la composició de la
EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Lluís Clotet

Autor/
JOSEP ANTONI URIZ RODRÍGUEZ
Nom Exposició /
IMPRESSIONS GEOMÈTRIQUES
Data exposició / 07/05/2016    
Edat / 59
Professió / GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ

Explica breument el contingut de l’exposició
En aquesta exposició voldria plasmar un seguit d’impressions
que m’han produït escenes naturals o artificials amb perfils i
volumens marcadament geomètrics.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Perquè em sembla molt suggerent aprofundir en la realitat i
extreure-hi motius inesperats en qualsevol àmbit -i és sorprenent l’efecte que aquests poden tenir en l’ànim per poc que
hom es detingui a contemplar-los amb curiositat, sense pressa
i deixant-se portar pel que suggereixen.
Estic explorant i descobrint facetes que abans de dedicar-me a
la fotografia m’haurien passat totalment desapercebudes.
Aquest és també un valor afegit de l’activitat fotogràfica, que a
més a més del plaer del desenvolupament tècnic i artístic que
ens proporciona, ens ensenya a descobrir enquadraments de
la realitat amb nous angles, perfils, facetes, dimensions i profunditats que existeixen i sempre són canviants.
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
M’agradaria poder transmetre i compartir quelcom de què les
imatges m’han impressionat, tot conscient de què cada un/una
de nosaltres percep la realitat a la seva peculiar manera.
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Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Lightroom i Photoshop -sovint treballo amb aquests programes però amb baix grau d’efecte i opacitat, de vegades utilitzant corbes, màscares, efectes de llum i color i filtres implementats.

EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Joan Expósito

1r CONCURS INSTAGRAM FESTA TRES TOMBS

CURS INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA A RIPOLLET
Text: Josep Mª Oliver · Imatge: Vicenç Semper

El concurs de fotografia via Instagram, que es va organitzar
coincidint amb la festa dels Tres Tombs, el dia de Sant Antoni
Abat, va ser guanyat per la nostra companya Núria Duran. El
guardó l’hi va ser lliurat al nostre local, amb el premi annex, per
la nostra gentil secretària, Dolors Bassas.

S’ha desenvolupat, un any més, el Curs d’Iniciació a la Fotografia, que s’imparteix a Ripollet pels mestres de l’Agrupació. Com
sempre, la formació teòrica s’acompanya de sortides per posar
en pràctica allò que s’ha après, i les imatges mostren que el
bon rotllo és ingredient fonamental del curset. Per l’Agrupació
és molt important aquesta activitat, i esperem que serveixi per
fer més forta l’afició a a la fotografia al nostre àmbit d’actuació.

© Núria Duran

Text: Josep Mª Oliver · Imatge: Pep Gassó

PREMIS I DISTINCIONS
José-Angel Sáez-Díez
* HOLLAND INTERNATIONAL IMAGE CIRCUIT 2016 /
4 Acceptades
COMUNICATS
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Resultat dels Socials - Febrer
APARTAT PAPER COLOR

Xavier Loncà Calafell

Joan Lluís Expósito Genisio

Javier Checa Colmena

APARTAT PAPER MONOCROM

Josep Mª Oliver Sierra
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Joan Lluís Expósito Genisio

Jaume Badia Bafalluy

APARTAT DIGITAL LLIURE

Yolanda Luque Ledesma

José-Ángel Sáez-Díez González

Magdalena Llorens Garcia

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Vicenç Semper Jurado

Pere Ramoneda Montagut

Joan Mimó Bayó
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Resultat dels Socials - Març
APARTAT PAPER COLOR

Vicenç Semper Jurado

Jaume Badia Bafalluy

Glòria Molina Giralt

APARTAT PAPER MONOCROM

Xavier Loncà Calafell
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Joan Mimó Bayó

Torcuato Balboa Cruz

APARTAT DIGITAL LLIURE

José-Ángel Sáez-Díez González

Joan Mimó Bayó

Vicenç Semper Jurado

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Francisco Archs Teruel

Yolanda Luque Ledesma

Pere Ramoneda Montagut
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Resultat dels Socials - Abril
APARTAT PAPER COLOR

Josep Mª Oliver Sierra

Carles Altimiras Martin

Javier Checa Colmena

APARTAT PAPER MONOCROM

Javier Checa Colmena
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Pere Ramoneda Montagut

Joan Mimó Bayó

APARTAT DIGITAL LLIURE

Joan Mimó Bayó

José-Ángel Sáez-Díez González

Yolanda Luque Ledesma

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Vicenç Semper Jurado

Pere López Morales

Miquel Pons Bassas

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

