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Editorial

Josep Maria March
Arielle Steven ha de morir
Jo ja l’he mort i us convido a delinquir, a posar
fi a la vostra Arielle Steven. Un cop consumat
el crim, amb permís de Carles Porta, gaudireu
molt més de la fotografia.
Arielle va pujar a Facebook 12.000.000 de fotos
de les seves vacances. Entre elles, 400.000 de
la ciutat de Madrid preses al capvespre des del terrat del seu
alberg, 120.000 d’una filera de Vespinos aparcades al carrer i
1.200.000 d’un sopar amb un grup de nord-americans que va
conèixer.
El cas d’Arielle és extrem, però cert; potser a algú li ha fet
esbossar un somriure, però si fem un acte d’autocrítica sincera,
descobrirem que en alguna part tots/es som Arielle.
Al segle passat, concretament el 1999, en l’era predigital,
vaig fer un llarg viatge de nord a sud del Vietnam: paisatges,
cultura, carrers, selva... Tot era nou per a mi, tot em cridava
l’atenció. Eren 21 dies i em vaig endur 21 rodets de diapositives
de 36 exposicions. És a dir, tenia 36 fotos per dia. Em pregunto,
pregunteu-vos, quantes fotos faria avui si em plantés al bell mig
de Ho Chi Minh. De ben segur, més de 36, i potser l’Arielle que
tots portem dintre sortiria a cremar el sensor indiscriminadament.

Els anys han passat i ara, si tornés als carrers de Ho Chi Minh,
faria més fotos que la primera vegada, sí, però la meva Arielle
és morta: lentament, amb el pas dels anys i amb dificultat, l’he
aniquilat, de ben segur que no tornaria. El 1999 fer poques
fotos era un imperatiu econòmic; ara podem arriscar-nos més,
ser més prolífics... Aprofitem-ho, sense caure víctimes de la
síndrome d’Arielle.
Reivindico gaudir del moment de fer clic, aquell moment
que ens converteix en herois amb el superpoder d’aturar el
temps. Cada foto hauria de ser pensada, previsualitzada; cal
deixar a banda disparar “a veure què surt” o disparar “que ja
ho arreglarem després amb el Photoshop”. Jo gaudeixo del
postprocessament, del Lightroom i el Photoshop, no en renego,
tot al contrari, però penso que cal no renunciar a gaudir del
moment de la presa, de l’acte íntim i personal de compondre
la imatge al visor i prémer el disparador en aquell moment
decisiu.
Cal fer fotos –menys–, i fins i tot cal aprendre a desar la càmera
i no fer-ne... Però això, com deia l’èmul del mestre Yoda, ara
no toca.
Salut i fotos!

1999, Hanoi (Vienam). Pentax MX. Diapositiva escanejada
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Joan Coll, guanyador Concurs Verd

Panasonic DC-GX880. f/8, 1/125s, ISO-200, 20mm

La figuera
28 vots
Guanyadora Concurs Verd
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Resum (Total)
Edició

2017

2018

2019

Fotos

Guanyador/a

Rètols

15

Judith Aranich

2

Vermell

18

Josep Torrent

3

Bodegó d'objectes inanimats

17

Judith Aranich

4

Balcons, finestres, portes

22

Judith Aranich / Josep Maria March

5

Fotografia nocturna

26

Xavier Modamio

6

Darrere/A través del vidre

26

Josep Maria March

7

Ports de Barcelona

23

Josep Maria March

8

Edició digital (foto única)

17

Xavier Modamio

9

Arran de terra

26

Miguel Martínez / Josep Maria March

10

Boira/Fum

26

Víctor Bigas

11

Tres segons

17

Jaime Mediavilla

12

Música i músics

21

Víctor Bigas

13

Sota la pluja

18

Josep Maria March

14

Trens i vies

26

Josep Maria March

15

Ombres

24

Joan Buch

16

Sortides i postes de sol

21

Jordi Mestrich

17

Camins i senders

21

Jaime Mediavilla

18

Escenes de carrer

27

Josep Maria March

19

Escales

34

Klaudia Mandl

20

Una flor

25

Jordi Mestrich

21

Copes i gots

16

Josep Maria March

22

Paper higiènic o de cuina

21

Judith Aranich

23

Pinces d'estendre la roba

29

Judith Aranich

24

Espelmes

23

Jordi Casademont

25

Llibres

26

Joan Masats

26

Cartes de joc

25

Paco Monforte

Gorres i barrets

21

Xavier Larrosa

Fruites i verdures

24

Joan Buch / Paco Monforte

Eines

21

Paco Monforte

Tema lliure. Blanc i negre

21

Jordi Mestrich

Tema lliure. Color

22

Joan Masats

31

Mascaretes

18

Judith Aranich

32

Estris de cuina

21

Paco Monforte

33

La millor foto de l’estiu

26

Judith Aranich

34

La Barceloneta

24

Paco Monforte

27
2020

28
29
30

2021

Confinament

2016

Tema
1

35

Retrat amb llum natural

19

Judith Aranich / Xavier Larrosa

36

Llums del barri

26

Joan Masats

37

Xemeneies del Poblenou

30

Judith Aranich

38

Bicicletes

41

Jordi Mestrich

39

Repeticions

42

Judith Aranich

40

Verd

42

Joan Coll

41

Des de dalt

-

-

42

Parc Diagonal Mar

-

-

43

Alegria

-

-

Clicant aquí pots veure totes les fotos
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Participació (Total)
Soci/Sòcia
Jordi Casademont
Martí Parés
Xavier Modamio
Josep Maria March
Manel Garcia
Jordi Amadó
Josep Cifre
Paco Monforte
Jaime Mediavilla
Miguel Martínez
Tomás Maté
Felip Dídac
Judith Aranich
Eduard Farriols
Pere Pi
Joan Buch
Antoni Daniel
Klaudia Mandl
Stephan Mandl
Joaquim Surribas
Joan Coll
Xavier Larrosa
Natxo López
José Antonio Torres
Víctor Casanovas
Jordi Mestrich
Marie-Pierre Teuler
Víctor Bigas
Joan Masats
Sania Jelic
Àngel Muñoz
Jordi Modamio
Josep Esparrell
Miquel Martínez
Jordi Urgel
Maite Mariano

Participacions
40
40
40
39
38
37
37
36
35
34
33
31
30
27
27
26
25
25
25
24
22
22
20
18
18
17
15
15
13
12
11
10
10
9
7
7

Soci/Sòcia
Marc Servitje
Miquel Jodas
Daniel Iglesias
José Ignacio García
Josep Torrent
Mònica Lop
Antoni Duaigües
Alfons Ferrer
Àngel Baiges
Ferran Chaparro
Miquel Àngel Anguiano
Adelina Bonet
Alicia González
Eva Capdevila
Inés Sánchez
Joan Villarrasa
José Antonio Sánchez
Josep Grifol
Manoli Poveda
Mari Pla
Neus Sánchez
Pere Clarós
Albert Saumel
César Gálvez
Daniel Vasco
Francesc Closa
Lluís Maluenda
Manuel Mazario
Conchi López
Enric Riera
Eulàlia Masclans
Gerard Fortaner
Isidoro Rojo
Jesús Fernández
Pepa Edo
Thaïs Aspa

Participacions
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

En aquesta edició ha debutat Isidoro Rojo.
Benvingut!

Un total de 72 socis/sòcies han participat en les diferents edicions del Concurs.
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Classificació (Verd)
Autor/a
Joan Coll

Vots

Lloc

Punts

28

1

5

Miguel Martínez

25

2

4

Jordi Casademont

24

3

3

Stephan Mandl

22

4

2

Tomás Maté

21

5

1

Miguel Martínez, 2a classificada

42 socis/sòcies han participat en l’edició Verd.

Donec Perficiam /07

Classificació (Lliga 2021 / Jornada IV)
Autor/a
Judith Aranich
Joan Coll
Jordi Mestrich
Jordi Casademont
Stephan Mandl
Paco Monforte
Alicia González
Marc Servitje
Miguel Martínez
Pere Pi
Eduard Farriols
Martí Parés
Daniel Iglesias
Àngel Baiges
Joan Masats
Josep Maria March
Tomás Maté

Punts
10
10
8
6
6
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1

Edicions
guanyades
2
1
1
-

Coeficient
punts/participació
2,50
2,50
2,00
1,50
1,50
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
0,75
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25

S’hi inclouen totes les edicions del Concurs Social amb data de convocatòria dins l’any 2021 (vegeu calendari).
La publicació de les classificacions té la intenció d’incentivar la participació, sempre dins els paràmetres d’una competitivitat
sana entre socis. Si no vols que el teu nom hi aparegui, comunica’ns-ho i el retirarem.

Jordi Casademont, 3a classificada
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Classificació (Total)
Autor/a
Judith Aranich
Josep Maria March
Paco Monforte
Jordi Casademont
Jordi Mestrich
Víctor Bigas
Miguel Martínez
Jaime Mediavilla
Xavier Larrosa
Joan Buch
Joan Masats
Pere Pi
Xavier Modamio
Martí Parés
Eduard Farriols
Felip Dídac
Joan Coll
Stephan Mandl
Jordi Amadó
Klaudia Mandl
Sania Jelic
Manel Garcia
Marc Servitje
Josep Cifre
Josep Esparrell
Tomás Maté
Àngel Muñoz
Josep Torrent
Joaquim Surribas
Daniel Iglesias
Alfons Ferrer
Alicia González
José Antonio Sánchez
César Gálvez
Enric Riera
Thaïs Aspa
Natxo López
Jordi Urgel
Víctor Casanovas
Miquel Martínez
Antoni Duaigües
Àngel Baiges
Joan Villarrasa

Punts

Participacions

79
63
59
47
38
30
29
26
25
24
22
20
19
18
17
16
15
12
11
10
10
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1

30
39
36
40
17
15
34
35
22
26
13
27
40
40
27
31
22
25
37
25
12
38
7
37
10
33
11
6
24
6
4
3
3
2
1
1
20
7
18
9
5
4
3

Edicions
guanyades
10
8
5
1
4
2
1
2
3
2
3
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coeficient
punts/participació
2,63
1,62
1,64
1,18
2,24
2,00
0,85
0,74
1,14
0,92
1,69
0,74
0,48
0,45
0,63
0,52
0,68
0,48
0,30
0,40
0,83
0,18
1,00
0,16
0,60
0,15
0,45
0,83
0,17
0,67
1,00
1,33
1,33
2,00
4,00
4,00
0,15
0,29
0,06
0,11
0,20
0,25
0,33

Puntuació que s’assigna a les fotografies classificades segons resultats publicats a la web
1a
2a
3a
4a
5a

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
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Verd

Stephan Mandl, 4a classificada

Tomás Maté, 5a classificada
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Explica’ns-ho
Judith Aranich, primera classificada del Concurs Repeticions (març 2021)
Tres quarts i mig de nou. He arribat una mica
més aviat i el Fernando ha sortit disparat;
estava desitjant plegar, gairebé ni m’ha mirat.
A ell també l’afecta tot això. Sembla mentida,
però ja han passat gairebé sis mesos des que
va començar aquest malson. Mira que en fa,
de temps, que em dedico a aquesta feina, i
mai m’havia trobat amb aquesta allau de
sensacions amorfes, amb aquest angoixant desassossec.
Anys i més anys dedicant-me a fer rondes en edificis com
aquest. Caminant amb pas tranquil i ferm, avesat a la
solitud, a les remors i silencis, als diferents graus d’obscuritat;
revisant estances, passadissos i racons, gairebé sempre sense
entrebancs, a l’espera de l’alba.
I en aquests últims mesos l’edifici se’m fa més immens, i les nits
més llargues. Les hores aquí dins s’eixamplen com ombres en
la foscor. La ràdio, que tant m’acompanyava, em provoca
ara una inquietud punyent. La música de l’emissora no em
rescabala de les notícies que intermitentment parlen de xifres.

De xifres que es refereixen a persones. Pujo una planta, una
altra, una altra, recorro els llargs passadissos. Baixo una planta,
una altra, una altra. Sempre el mateix, amunt i avall. Abans,
les hores s’escolaven mandroses, als vespres, amb placidesa
lànguida; mai com ara se m’havien detingut dins, amb un nus
al coll. Mai com ara havia frisat perquè un doll d’aire fresc
s’estavellés contra el meu front. Ni tan sols em guareix el pis
vint-i-dos, refugi còmplice en les meves llargues jornades, des
d’on esguardava la ciutat als meus peus, des d’on jugava a
imaginar-me les vides rere les finestres dels edificis propers, des
d’on, a les nits, buscava, amb àvida delectança, la lluna.
Aviat es farà de dia. Espero que l’Andreu sigui puntual. No em
prendré el cafè, estic molt cansat. Vull arribar a casa, dormir
deu hores seguides i somiar que tot torna a ser com abans.
Com quan tot semblava normal.

Un dia, passejant amb la càmera per la zona de Diagonal Mar,
em vaig aturar per fotografiar els gratacels.
Quan vaig albirar aquest edifici des d’un carrer pel qual no
recordava haver passat abans, la seva alçària, color i disseny
se’m van fer més palesos. Em van cridar l’atenció la disposició
de les múltiples línies rectes paral·leles, i tota la part vidrada,
d’un lluminós blau celeste que es contraposava a la franja
de la dreta, en tons marronosos. El contrast entre colors freds i
càlids em resultava suggeridor.
L’edifici ja es mostrava per si mateix prou atractiu, però un
element que trenqués el ritme se’m feia imprescindible. Vaig
esperar, i de sobte va aparèixer: en una de les plantes, una
figura humana anava avançant lentament, d’un costat
a l’altre. Vaig fer unes quantes captures, però el punt on es
mostrava la silueta del personatge, proper a la zona superior,
no em semblava el més adequat per a l’equilibri de la imatge.
Evidentment, amb Photoshop tindria la possibilitat d’ubicar-la
posteriorment on volgués, però si no és imprescindible miro de
no transformar la realitat en el postprocessament. Vaig tornar
a esperar, amb paciència, i quan gairebé estava a punt de
claudicar va aparèixer, de nou, la figura, que aquesta vegada
es desplaçava, d’esquerra a dreta, en una planta de més
avall. Fotografia definitiva a f/6.3, 1/400 s, ISO 100, amb una
focal de 100 mm.
Amb la imatge al meu davant, a l’ordinador, em vaig adonar
que el punt de vista era més lateral del que havia percebut
de bon principi, però no hi havia una altra opció si volia que
al pla apareguessin, equilibrades, les franges de color en què
es divideix. Vaig haver de dedicar força estona a corregir la
perspectiva i a redreçar les línies horitzontals i verticals.
Tot i les seves reduïdes dimensions en relació amb l’imponent
edifici, aquella figura solitària prenia un pes decisiu en la
imatge, i va convidar-me a idear la breu història que he relatat.
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El Foto Fòrum

Jordi Casademont
Avui no parlaré de com podem millorar
algunes de les fotografies presentades al
concurs. Avui us faig una reflexió, totalment
personal.

Us faig una pregunta, mireu les fotos de la propera exposició
“Racons del Poblenou”. Totes les fotos fins avui presentades
són realment racons del Poblenou? O algunes són vida al
Poblenou? O alguna està fora dels límits del Poblenou? O...?

A l’últim concurs social, Repeticions, hi van
participar 42 fotografies. Quina és la millor? O
quina és la pitjor? En qualsevol concurs hi ha
uns votants, que han de tenir o tenen les bases del concurs
molt clares. Una vegada feta la votació popular, unes fotos
han quedat per davant de les altres. Però jo em pregunto:
totes les fotos presentades eren realment repeticions? Sí, en
totes hi havia repeticions, però eren l’element principal? O hi
havia altres objectes que destacaven més que la repetició?
Crec que cada vegada els membres del Fotoclub presentem
fotografies amb més qualitat, tècnica i artística, però no som
capaços de desqualificar o no votar una fotografia, per molt
bona que sigui i molt ben realitzada que estigui, si no se centra
plenament en el tema.

Ja sé que amb aquest article crearé polèmica, però crec
sincerament que cal tenir presents tots els requisits que ens
demanin en un concurs o exposició. Com també crec que en
les bases ha d’estar tot perfectament explicat.
També penso que votem amb el cor, els ulls, la ment, i que ho
fem molt, molt bé.
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Uns altres ulls ens miren

Joves relacionats amb el món de la imatge escullen cada mes una foto del Concurs i ens expliquen per què l’han triat

Albert Menezo

22 anys
Esquerra de l’Eixample (Barcelona)
Estudiant del Màster en Direcció de Fotografia
a l’ESCAC

Ha triat la foto de Pere Pi
Aquesta fotografia em va cridar molt l’atenció des del primer
moment que la vaig veure. Té una simetria d’ombres i línies que
em sembla molt atractiva i que fa que aquesta imatge impacti
molt el primer cop que la veus. Cal destacar també que la
persona que està asseguda a la part inferior de l’escala obté un
protagonisme inesperat que dona una personalitat molt forta a
la fotografia i que permet que l’espectador pugui treure moltes
interpretacions. A mi personalment em transmet una sensació
de solitud, ja que aquesta persona està sola en mig d’un espai
ple d’ombres i de contrast. Això també es veu reforçat per la
decisió de deixar molt aire a l’esquerra, mostrant així un espai
molt gran sense res més que una repetició d’ombres i línies
rectes.

Emma March
18 anys
El Poblenou (Barcelona)
Estudiant de Direcció Cinematògrafica

Ha triat la foto de Xavier Modamio
Els elements verticals, sobretot els seus colors i l’alternança
d’aquests, són el que crea un ritme atractiu a la fotografia.
L’onada platejada del llom marca un camí visual a recórrer.
Crec que hauria guanyat força amb tres propostes:

• Una presa frontal
• Evitar que es vegi una part de l’estanteria
• Una acurada col·locació del darrer llibre
En resum, foto atractiva pels colors, que compleix el requisit del
concurs (ritme), però que amb unes petites modificacions crec
que hauria tingut més impacte.
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Uns altres ulls ens miren
Esteve Gómez
19 anys
Sant Andreu (Barcelona)
Estudiant de Comunicació Audiovisual

Ha triat la foto de Judith Aranich
La imatge sembla una quadrícula de tres columnes, cadascuna
diferent, i vuit files que repeteixen la norma establerta per les
verticals. Les repeticions paral·leles són perfectes. Sempre
iguals, excepte per una persona caminant en una fila inferior.
Les files repetides són horitzontals. És un detall important, perquè
entra en contrast amb el format vertical de la fotografia.
Les tres columnes es diferencien pels seus colors. La de
l’esquerra, un bloc de pisos, és principalment grisa i negra; la
del centre, el que sembla un edifici d’oficines amb finestres
grans, és blava, i la de la dreta, que no s’acaba d’identificar el
tipus d’edifici, és marró.
La persona que apareix en una de les files inferiors és el que
trenca la norma de la imatge. En totes les imatges presentades
al concurs, el més interessant és veure la repetició que s’estableix
i què la trenca. En el cas d’aquesta imatge, algú caminant a la
columna del centre, darrere d’un vidre.
Entre les tres columnes amb colors propis i la persona, podríem
dir que el que es repeteix en aquesta imatge és que es trenquen
les repeticions de la imatge mateixa.

Fotoclips

Black Mirror - Els perills de la fotografia
Elementary - f/2.8, 1/640 s, ISO-800
Tots els fotoclips aquí

Fotoclips promocionals

When Harry Met Sally - Número 6
Tots els fotoclips promocionals aquí
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Revelacions
Joan Masats

Leopoldo Pomés. Foto: Joan Masats

Flash Flash
En el estudio hoy tenemos mucha actividad.
Hay un rodaje de cine publicitario.
La marca es de un licor llamado 43. Su eslogan,
conocido por los que ya pintamos canas,
decía: “¡Adelante mis 43!”. Un anuncio pop
muy colorido y lleno de moteros, con una rubia muy sugestiva
delante del plano que les invitaba a ser modernos.
En los días de grabación todo el mundo sabíamos cuando
empezábamos, pero nunca cuando acabábamos. La
escena era la que mandaba: aunque se tenía que repetir, no
parábamos hasta tenerla lista.
La cámara de cine era una Harry Flex y la película que
usábamos era de 35 mm. Una gozada para “los peques que
allí trabajábamos”, puesto que con las sobras que quedaban
en las bobinas teníamos carretes para todo el año. Sobre todo,
nos gustaba una en ByN de la casa Kodak, que era la Tri-X 400
ASA, y la revelábamos con un revelador de la misma marca,
el HC 110.
Nos encontramos a finales de los sesenta y principios de los
setenta, y la manera de trabajar y de vivir no tenía nada
que ver con las facilidades que en muchos sectores tenemos
hoy en día. En aquel momento, lo que sí desarrollamos era
un ingenio colectivo, creado por la necesidad de tener un
material que no existía. Había que fabricar, inventar y buscar
en los sitios más remotos, y es en este punto donde empieza
la historia que hoy os quiero contar. En esta precariedad, lo
que, por ejemplo, se encontraba a faltar, eran los catering y los
Glovo, o los restaurantes que tuvieran la cocina abierta a partir
de las tres de la tarde.
La mayoría de las agencias de publicidad, en aquel momento,
tenían sus despachos en la codiciada calle Tuset (Tuset Street).
Aquí trabajaban numerosos fotógrafos, dibujantes, escritores
y un largo etcétera de gente –sobre todo liberal– que lo que
menos practicaba era el horario impuesto por los hábitos serios
y aburridos del final del franquismo.
Uno de estos fotógrafos y publicistas que se movía por esta
isla dentro de la ciudad era Leopoldo Pomés, el referente
más importante que rompió con la manera de ver y hacer las
cosas en el mundo de la publicidad. Elegancia, sensualidad
y sofisticación le preceden en su trabajo. Pero no es mi
objetivo hablaros del Pomés cómo fotógrafo, sino del Pomés
restaurador.
Junto a su mujer, Karen Leiz, tenía un estudio de publicidad de
donde salieron miles de anuncios que nos ayudaron a definir
la cultura popular española: las burbujas Freixenet –que cada
año felicitaban la Navidad– son un claro un ejemplo.
Leopoldo, junto con su gran amigo, el arquitecto Alfonso Milá,
compartían el placer de viajar por las importantes ciudades
europeas, donde se alimentaban de ingenio, cultura e ideas
que luego aplicaban en sus trabajos. Una de estas ideas fue
abrir un restaurante non-stop. Comida rápida, pero de gran
calidad, donde poder comer a cualquier hora sin tener que
acoplar los horarios de tu trabajo al horario de los demás.
Estaba engendrándose el restaurante Flash Flash.

El restaurante se inauguró el 3 de julio de 1970. Su diseño, obra
de los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá, se basa en dos
colores: el blanco, como tono básico, y el negro. El fotógrafo
realizó más de 100 fotografías a su mujer, caracterizada como
reportera, con una cámara fotográfica con flash. Su silueta (en
diferentes posturas), en color negro a tamaño natural, recubre
las paredes blancas, potenciando así aún más el color blanco
predominante.
El flash de la cámara fotográfica actúa como punto de luz que
ilumina el local conjuntamente con una luz indirecta.
“El Flash Flash nació de una idea vanguardista de dos buenos
amigos y sus respectivas señoras, que querían un restaurante
para comer su comida y disfrutar de la gente”, y de verdad
que lo consiguieron. La tortillería Flash Flash se convirtió en uno
de los iconos de la contracultura barcelonesa. Un lugar que se
ha revelado como un clásico atemporal sin que se le note ni
una arruga.
Aún tengo grabada en mi retina la imagen del primer día que,
con Oriol Maspons, fuimos a comer al Flash Flash: era todo luz,
lleno de gente que parecía conocerse, hablando entre sí,
riéndose o saludándose con el ruido justo para no molestar. La
tortillería parecía sacada de la imaginación de Stanley Kubrick
en su icónica película La naranja mecánica.
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Revelacions
Joan Masats

El diseño no ha cambiado desde 1970. Por sus mesas han
pasado personajes famosos, entre los cuales Gabriel García
Márquez, Teresa Gimpera y Paul Newman, quien dijo: “la
Cadillac es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida”.
Su secreto son las alcaparras y la carne de calidad excelente,
que se pica mañana y noche para mantenerla fresca. Sin
embargo, el plato estrella sigue siendo la tortilla: de entre sus
casi 50 variantes, la más solicitada es la panadera, que lleva
tomate, queso y mendrugos de pan tostaditos.
En los últimos 50 años, muchos fotógrafos, escritores,
pintores, diseñadores, músicos, actores, arquitectos, editores,
publicitarios, cocineros y tantos otros profesionales creativos
han comido en este emblemático local, fruto de la imaginación
de dos avanzados de la época.
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Te’n recordes?
Paco Monforte

28 edició: Fruites i verdures (2020)
Paco Monforte - Classificat en primer lloc
Ja portem tancats a casa dos mesos i el
Fotoclub convoca el vuitè concurs de
confinament. Aquesta vegada
hem de
presentar una fotografia de fruites, verdures i
hortalisses.
En aquests moments tinc a la meva disposició tots els elements
que hi ha a l’habitatge, i de forma molt limitada l’accés a les
botigues de primera necessitat; per tant, el material fresc per a
les fotos cal anar a buscar-lo.
Alguns productes frescos no són fàcils de trobar, ja sigui per
la dificultat en el seu subministrament o perquè estan fora de
temporada; això fa que les opcions creatives siguin limitades.
Exploració
Com a cada concurs, llibreta en mà, vaig repassant diferents
idees, diferents conceptes que em permetin elaborar una
imatge amb interès. En paral·lel, faig una recerca a la xarxa de
les diferents possibilitats expressives amb material vegetal com
a objecte. Aquest resultat és molt decebedor. L’espai digital
està carregat d’imatges saturades de color per satisfer les
prestatgeries de les grans cadenes de distribució alimentàries.
Em proposo intencionadament allunyar-me d’aquest “festival
colorit” i treballar en línies diferents, com ara la morfologia i les
textures dels vegetals, les imatges amb missatge, i, finalment,
amb diferents abstraccions.

Càmera en mà, m’adono de la dificultat que suposa la
fotografia de producte sense disposar del material tècnic
adequat, i comprovo que els resultats no s’ajusten al que jo
veig dins el meu cap. Per un moment recordo com a les
tertúlies fotogràfiques amb altres col·legues havíem jugat i
experimentat amb l’escàner de sobretaula com a element per
captar imatges d’alt valor expressiu, i em disposo a provar-ho
amb aquest gadget.
La llum
Escàner en mà i convertit l’estudi en un improvisat taller vegetal,
vaig explorant les diferents opcions compositives i observo com
la particular forma de captar les imatges d’aquest element
produeix uns resultats amb una llum molt peculiar, i aquí hi ha
la clau.
Intento modelar el material col·locat a la superfície perquè la
llum reflectida i captada hi incideixi d’una manera o altra. Veig
que combinant els diferents productes per tonalitats s’obtenen
diferents possibilitats expressives, una vegada en groc, una
altra en verd, colors complementaris, fruites tallades, verdures
seccionades com si es tractés d’una radiografia mèdica...
On és el bròquil? Bé: és el moment d’enviar la foto.
Galeria Bodegones escaneados a Flickr.

I ara toca...

Miguel Matínez
Presentació de les noves convocatòries
Edició

Tema

Presentació de fotos

41 Maig 2021

Des de dalt

26/04 al 02/05

42 Juny 2021

Jardins Parc Diagonal Mar

31/05 al 06/06

Per participar al Concurs Social, només caldrà enviar una foto amb la temàtica que pertoca seguint les instruccions
de la nostra pàgina web i respectant els terminis assenyalats al calendari d’activitats.

Concurs Social juny 2021: Jardins del Parc Diagonal Mar
Aquest tema ha estat escollit, durant el període de restriccions
de mobilitat per la pandèmia, per servir de pràctica i de presa
de contacte amb el projecte Jardins històrics de Barcelona, el
qual justament ara acabem de començar a preparar.
Aquesta vegada se’ns demana fer una foto dels jardins del
Parc Diagonal Mar amb llum diürna (des de la sortida del sol
fins a l’hora blava), amb la dificultat afegida d’expressar amb
una sola imatge la complexitat de l’indret.
Serà molt interessant comprovar les diferents visions dels socis
d’un mateix lloc a l’abast de tothom. Així mateix, serà de molt
interès comprovar com valorem les fotos presentades per
puntuar-les adequadament i quins seran els criteris externs que
es poden aplicar amb una temàtica tan restringida i obligatòria.

Concurs Social maig 2021: Des de dalt
Per al concurs del pròxim mes de maig, una altra temàtica
molt oberta: “Des de dalt”, amb què es pot buscar i imaginar
infinitat d’objectes, persones i situacions davant les quals es pot
passar desapercebut, i que ens poden col·locar en situació
d’aparent superioritat.
Des de dalt ens indica l’ús de plans, ja sigui zenital (90°), o bé
picat (45°).
• Picat: la càmera se situa per sobre de l’objecte o subjecte
mostrat, de manera que aquest es veu des de dalt. 45° és una
angulació obliqua.
En el cas de les persones, la càmera ha d’estar per sobre dels
seus ulls, lleugerament angulada mirant cap avall. El pla picat
empetiteix el nostre subjecte, fent-lo semblar inferior.
Quan la càmera se situa per sobre de centre geomètric del
personatge, aquest, en l’enquadrament, se situa en una
posició inferior i ha d’alçar la vista per observar, com si veiés
passar un avió que li cau a sobre.
Es pot utilitzar per fer la impressió subjectiva que el personatge
se sent en una posició vulnerable, d’inferior posició social, etc.
• Zenital o picat perfecte: la càmera se situa completament
per sobre del personatge, en un angle també perpendicular,
és el picat absolut. La càmera forma un angle de 90° respecte
al terra; és un pla completament vertical, pres de dalt a baix.
En aquest tipus de pla la càmera se situa just a sobre del nostre
subjecte o element protagonista, mirant directament cap a
terra. No és un tipus de pla gaire comú, ja que només funciona
bé en situacions específiques, però precisament per això sol
cridar l’atenció. Conèixer-lo i experimentar-hi serà molt útil per
desenvolupar la nostra creativitat.
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Fotògrafs que cal conèixer
Paco Monforte

William Eggleston (Estats Units, 1939)
Professió i activitat
William Eggleston va néixer a Memphis en el
si d’una familia benestant, amb plantacions
de cotó. Va rebre una educació tradicional
a l’internat de Webb School, a Tennessee.
En abandonar el col·legi va ingressar a la
Universitat de Vanderbilt, ciutat on va comprar una càmera.
Va començar a fer fotografies en blanc i negre sota la
influència de Robert Frank i del llibre El moment decisiu, d’Henri
Cartier-Bresson. Un any després va ingressar a la Universitat de
Mississipí, a Oxford, i el 1965 va començar a experimentar amb
la fotografia en color.
L’any 1969 va conèixer John Szarkowski, al qual li van cridar tant
l’atenció les seves obres que va proposar la compra d’algunes
fotografies per al comitè fotogràfic del Museu d’Art Modern de
Nova York.

L’exposició al MOMA de Nova York el 1976 va servir per admetre
en la categoria d’art la fins llavors injuriada fotografia en color.
La mostra estava constituïda per 75 obres i es va convertir en
un escàndol pel fet que en aquella època els fotògrafs seriosos
amb pretensions artístiques no fotografiaven en color.
Va publicar un treball titulat Kiss Me Kracow, basat en un viatge
per Europa, amb fotografies realitzades a Berlín, Viena, Salzburg
o Graz. Cal esmentar, així mateix, un altre treball sobre Egipte.
El 1998 va rebre el premi internacional de la Fundació
Hasselblad, i el 2004, el PHotoEspaña Baume et Mercier.
L’agost de 2005 es va estrenar una pel·lícula documental sobre
l’artista, titulada William Eggleston in the Real World.
Eggleston continua vivint i treballant a Memphis i viatja molt
sovint amb motiu de diversos projectes fotogràfics.

Entre el 1973 i el 1974 va exercir de professor a Harvard, on va
descobrir el procés conegut com a dye-transfer, i va quedar
impressionat per la saturació de colors i les qualitats de les tintes.
Mitjançant l’ús d’aquest procés, les seves obres adquireixen
una expressivitat particular.
Tècnica i estil
Eggleston es va iniciar en la fotografia en blanc i negre i va
adquirir els coneixements que li van servir de base per al seu
posterior desenvolupament. Aviat va començar a experimentar
amb la nova tecnologia del color, la qual estava limitada, en
gran mesura, a la publicitat comercial.
Els seus temes eren mundans, quotidians, sovint trivials, de
manera que es veia que el tema real era el color mateix.
Eggleston fotografia literalment el món que l’envolta, assumeix
una mirada neutra i crea el seu art a partir de temes habituals,
com ara un camió Ford fangós d’un agricultor, un sostre vermell
a la casa d’un amic, o el contingut de la seva pròpia nevera. Els
seus gravats de gran format monumentalitzen temes quotidians.
Tot és igual d’important i cada detall mereix atenció.
William Eggleston només fa una foto, mai dues; de vegades
ni tan sols mira pel visor, i sempre és espontani. L’artista no
preveu escenes ni enquadraments, és la vida mateixa i la seva
quotidianitat moderna la que l’interpel·la constantment a fer
clic. Encara avui, als seus 77 anys, afirma fer fotos cada dia,
passeja Leica en mà, una i mil vegades, pels seus llocs més
familiars, i sempre troba motius per fotografiar.
Rarament fotografia persones; de fet, les seves imatges
generalment fan impressió d’absència, de persones que han
passat i després desaparegut. Aquesta característica impregna
la seva obra d’una estranyesa que obre camí a una sensació
inquietant.
Eggleston és considerat un dels pares de la fotografia en color.
Va trobar en la transferència de tints (dye-transfer) la manera
ideal de plasmar la seva visió cromàtica. En fer servir aquesta
tècnica va poder aconseguir una saturació dels colors i una
intensitat especial, que farien servir posteriorment molts altres
autors.

William Eggleston

Enllaços d’interès:
https://youtu.be/CcJxRYb57_Y
https://youtu.be/gGR6_H-G17c
https://www.youtube.com/watch?v=UOWxYlcDveY
The Dye Transfer Printing Process - Technicolor 100
https://www.youtube.com/watch?v=g9S76vtk4Ro

Obra
Eggleston ha publicat la seva obra extensament.
El 1973 realitza, mitjançant el procediment dye-transfer, una de
les seves obres més rellevants, titulada The Red Ceiling, també
coneguda com a Greenwood, Mississipi i considerada pel
mateix Eggleston com una de les seves millors obres.

Donec Perficiam /19

Fotògrafs que cal conèixer
Paco Monforte
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Fotògrafs que cal conèixer
Paco Monforte
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Fotògrafs que cal conèixer
Paco Monforte
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Una foto amb història
Irene Julve

L’abril del 1978 es va inaugurar al final de la
Rambla del Poblenou, que llavors coincidia
amb Pere IV, el monument Al Doctor Trueta.
Josep Trueta i Raspall va ser un metge
poblenoví que va fer unes contribucions
a la medicina que el van convertir en una
referència en aquest àmbit a escala mundial.
La més notable, el tractament de ferides
obertes amb el Mètode Trueta que va desenvolupar durant la
Guerra Civil i que va reduir fins al mínim les morts per gangrena
en ferits de guerra. L’èxit va ser tal que durant la Segona Guerra
Mundial va ser nomenat “conseller per a Ferides de Guerra” pel
ministre de Sanitat anglès.
Exiliat després de la Guerra Civil, fou un activista del
catalanisme: membre del Consell Nacional Català de Londres,
l’Anglo-Catalan Society i impulsor de les emissions en català de
la BBC. Va escriure The Spirit of Catalonia per donar a conèixer
la història i cultura de Catalunya a tot el món. Al final de la
seva carrera va rebre moltíssims premis i condecoracions, a
més de ser reconegut com a doctor honoris causa en diverses
universitats.
Un dels seus pacients més il·lustres va ser la pianista Alícia de
Larrocha, a qui va salvar la carrera. L’Alícia de Larrocha no
sabia que un quist li estava menjant la falange del seu dit polze
de la mà dreta, fins que un dia, obrint la porta d’un taxi mentre
era de gira al Canadà, l’os se li va fer miques. Reconstruir l’os
semblava realment impossible, però el doctor Trueta es va veure
capaç d’intentar recompondre aquesta falange polvoritzada.
I ho va aconseguir. Durant la recuperació, De Larrocha va
estar practicant piano només amb la mà esquerra, fet que li
va donar una agilitat i destresa que la va acabar de consolidar
com una de les millors pianistes del segle XX.

Però tornem a la fotografia. L’Associació de Veïns volia posar
una escultura a la Rambla per donar importància al passeig
i monumentalitzar-lo i el personatge del doctor Trueta era el
perfecte candidat. Fill del barri i estimat per la seva contribució
a la medicina, l’AV sabia que l’Ajuntament no respondria a la
petició, així que la va dirigir a la Coordinadora d’Entitats, que
va ajudar a impulsar-la amb la idea de dignificar el barri. Es va
encarregar l’escultura a Josep Ricart, també veí del Poblenou, i
per poder pagar-la els veïns van fer donatius que es recollien a
l’oficina de l’Associació de Veïns.
Els veïns del Poblenou en som, doncs, els propietaris. I això es
va fer palès quan la filla del doctor va dirigir-se a l’Ajuntament
per demanar el trasllat del monument. El consistori només va
poder respondre-li que no tenia potestat al respecte, ja que el
monument pertanyia al barri.
A la seva inauguració van participar diversos polítics i
representants de la Lliga de Mutilats i Invàlids de la República.
I evidentment molts veïns del barri situats darrere del fotògraf
d’aquesta imatge. Podeu veure la multitud de gent a la
fotografia 1310 de l’Arxiu.
L’obertura de la Rambla no ha beneficiat el monument, que
ha perdut el seu enquadrament i li ha fet perdre el relleu. A la
foto es pot veure també com el parterre li donava un alçat i
un marc que monumentalitzaven l’escultura i que ara, en ser
arran de terra, ha quedat engolida, convertida en un element
més de la Rambla. Potser per això sovint hi ha canalla grimpant,
pintades i fins i tot cartells.
La foto de la inauguració del monument Al Doctor Trueta és la
número 1312 de l’Arxiu Històric del Poblenou.
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Fotografia social

José Antonio Sánchez
Dar visibilidad al silencio impuesto
La foto que os muestro está realizada en el
pueblo japonés de pescadores Minimata, en
1971. En ella se contempla todo el amor que
una madre puede brindar a su hijo, Tomoko
Uemura, acompañándolo en su baño.

En una protesta de afectados, sicarios de la empresa
contaminante Chisso la atacaron cruelmente. Smith sufrió
graves heridas en sus nervios, quedándole secuelas que le
dificultaban usar su cámara. Esto, añadido a diferentes heridas
sufridas durante sus corresponsalías de la Segunda Guerra
Mundial. Murió pocos años después, en 1978, con 59 años.

Tomoko Uemura en su baño. Foto: W. Eugene Smith (1971)

La llamada enfermedad de Minimata, reconocida oficialmente
en 1956, está causada por ingerir pescado contaminado
con metilo de mercurio. La enfermedad ataca los sentidos y
el sistema nervioso cerebral, y en algunos casos produce la
muerte. Y a las mujeres embarazadas, graves deformaciones
en el feto, como en el caso de Tomoko. Una contaminación
causada por la empresa de productos químicos Chisso.

Desgraciadamente, este tipo de desastres ecológicos ni son
nuevos ni serán los únicos. Lo que sí los une es que sus víctimas
son aquellas que son excluidas de una defensa legal con
todas sus garantías, los sectores más humildes de la sociedad y
nuestro propio planeta.

Las incapacidades que produce a la persona que la padece y
la carga física, económica y emocional que sufren las familias
modestas se agravan con la falta de reconocimiento oficial de
esta enfermedad durante años, y, por lo tanto, de la impunidad
en la contaminación de los medios de vida de este pueblo
pescador. De 17.000 personas, tan solo han sido reconocidas
apenas 2.000 en su enfermedad. Es fácil deducir los ahorros,
para Chisso, en sus ya de por sí bajas compensaciones
económicas para los afectados.

En 1984, en Bhopal (India), la empresa estadounidense de
pesticidas de Unión Carbide sufrió una explosión en una de sus
plantas, envenenando a más de 500.000 personas, muchas de
las cuales murieron, mientras que otras quedaron con graves
secuelas. Las leyes indias decretaron que la directiva de la
multinacional no fue responsable del desastre. Hoy en día sigue
causando víctimas.

En 1971, W. Eugene Smith, un fotógrafo de 50 años reconocido
mundialmente, habiendo tenido noticias de esta grave
enfermedad no dudó en viajar hasta allí para intentar dar
visibilidad a los que morían en silencio. En Minimata conoció a
los que luego fueron sus amigos, viviendo entre ellos.

A continuación algunos ejemplos.

En el Amazonas, un estudio revela que unas 400 comunidades
de indígenas tienen niveles en sangre superiores a lo permitido
de plomo, cadmio y mercurio, entre otros metales pesados,
debido a la contaminación producida por los derrames de
petróleo en sus tierras y ríos.
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José Antonio Sánchez
Y cuando se levantan voces, estas son silenciadas. Chico
Mendes, recolector de caucho, sindicalista y activista
ambiental brasileño, fue asesinado en 1988 en Brasil por un
latifundista de la Unión Demócrata Ruralista al que se atribuye
una larga lista de asesinatos en su haber sin llevar a juicio.
En honor a su muerte, el grupo mexicano Maná compuso la
canción Cuando los ángeles lloran.

Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por su defensa del medio
ambiente en Honduras. La mayor parte de los 321 asesinatos
de líderes indígenas y ecologistas en América Latina se
concentran sobre todo en Colombia y México. Y la lista crece
año tras año, bajo la impunidad de terratenientes, cárteles de
la droga y multinacionales.

Eugene Smith fotografiando la fábrica de Chisso en Minamata desde las montañas posteriores (1971)

A Donec Perficiam ens agradaria molt comptar amb les vostres opinions, comentaris, idees,
suggeriments, etc.
Ho podeu fer per dos canals: correu i Fòrum (només socis/sòcies)
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Nous fotògrafs
Mònica Lop

Doncs aquí seguim sense parar de treballar, cada dilluns puntuals a les 20.00 h per comentar feines fetes i descobrir
els nous reptes de la setmana. Cada vegada se’ns va afegint gent nova, amb moltes ganes d’aprendre. Ja som
un bon equip!

El dilluns 15 de febrer el profe ens orienta per entendre millor el tema de concurs, ja que no acabem de saber fins a on es pot
considerar repetició o no. Ens demana patrons de repetició, buscar el ritme creant una imatge atractiva.

Rut Terol

Adelina Bonet
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Nous fotògrafs
Mònica Lop

El dilluns 22 de febrer comentem que ens trobem amb dificultats per alinear bé les fotos, ja que aquesta setmana se’ns proposa
fer-les inclinades, expressament, el que anomenem pla holandès. La veritat, no és gens senzill saber quina és la inclinació correcta,
que tingui sentit i que no sembli un error.

Inés Sánchez

Gerard Fortaner
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Nous fotògrafs
Mònica Lop

El dimarts 2 de març vam tenir un convidat sorpresa, el Jordi Mestrich, que ens va explicar alguns dels seus trucs i maneres de fer
les seves fotografies. Superinteressant!
Igualment, ens posen feina per a la setmana, això que no falti. La idea és treballar l’enquadrament. Hem de fer una foto en pla
obert i després, mitjançant algun programa de retoc, fer dos nous enquadraments de la fotografia original.

Mònica Lop

Eva Capdevila
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Nous fotògrafs
Mònica Lop

El dilluns 8 de març, tot i que ens diuen mil vegades que ens llegim si us plau les instruccions de la càmera, no coneixem molts dels
botons que tenim ni per a què els podem utilitzar, així que aquesta setmana aprendrem sobre un dels que no fem servir gaire. És el
de la compensació d’exposició, que ens permet treballar les zones amb molta il·luminació i les zones amb ombra. Hem de penjar
dues fotos, una sense compensació i la perfecta, que serà la compensada.

Pere Clarós

Manoli Poveda

El dissabte 27 i el diumenge 28 de febrer es va tornar a intentar
anar a fotografiar la lluna, sense resultat, núvols i vent van
ser els protagonistes, però es va aprofitar la sortida per fer
fotografia nocturna. Evidentment, ho tornarem a intentar, fins
a aconseguir “conquistar” aquesta lluna. Així que continuarà...
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La biblioteca
Jordi Mestrich

Dies que duraran anys, de Jordi Borràs

Aquest fou el segon llibre de no-ficció en
català més venut de l’any 2018, un llibre traduït
al castellà i a l’anglès i que va ser premiat pel
Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya, que
reconeix el millor llibre imprès de l’any.
Dies que duraran anys ofereix una selecció
de fotografies del fotoperiodista Jordi Borràs i
una mostra d’imatges d’altres fotògrafs que, acompanyades
de textos d’escriptors i escriptores, narren els fets ocorreguts
durant la tardor del 2017: des dels dies 6 i 7 de setembre al
Parlament de Catalunya fins a la manifestació de Brussel·les el
7 de desembre.
L’1 d’octubre de 2017 quedarà gravat per sempre en la
memòria individual i col·lectiva de molts catalans i catalanes:
l’astúcia popular a l’hora de custodiar urnes i paperetes, les
primeres detencions de càrrecs públics, la mobilització general
de la societat, la violència policial, la resistència pacífica, les
conseqüències políticojudicials, etc.
Aquest fotollibre és un document històric que, amb imatges
impactants, resumeix i transmet bona part de l’estranya barreja
de sentiments viscuts aquells dies per molts de nosaltres: il·lusió,
nervis, horror, reivindicació, dignitat, etc.

Us haig de confessar que cada vegada que fullejo les pàgines
d’aquest llibre em penedeixo del fet de no haver sortit amb
la càmera al carrer durant aquells dies. M’adono que, encara
que no siguem professionals ni obtinguem uns resultats tan
brillants, tots podem documentar allò que succeeix al nostre
voltant. Si més no, aquesta serà la nostra pròpia visió personal (i
única) dels fets. De l’experiència, i també (sobretot) dels errors
comesos, sempre en podem treure aprenentatges que ens
facin créixer com a fotògrafs.
Per últim i a tall de curiositat, cal destacar que aquest fou el
llibre que el president Quim Torra lliurà al cap d’Estat Felip VI
durant la seva trobada amb motiu de la inauguració dels Jocs
Olímpics del Mediterrani a Tarragona.
Any de publicació: 2018
Editorial: Ara Llibres
Nombre de pàgines: 208
Dimensions: 24 x 23 cm
Portada: Tapa dura
Imatges en color
Llengua: Català
Preu: 22 euros
On trobar-lo: Llibreries, plataformes digitals
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La biblioteca
Jordi Mestrich

Fotos: Albert Garcia i Ramón Costa

Foto: Sira Esclasans
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La biblioteca
Jordi Mestrich

Sobre l’autor
Jordi Borràs (Barcelona, 1981) és il·lustrador de formació i
fotoperiodista autodidacte per vocació, membre del Grup
de Periodistes Ramon Barnils. Treballa com a reporter gràfic
freelance col·laborant en diferents mitjans catalans com El Món,
La Mira –on desenvolupa les funcions de cap de fotografia– o
la revista basca Argia, entre d’altres.

Pàgina web de Jordi Borràs: https://www.jborras.cat/
Instagram: https://www.instagram.com/jordiborrasfoto/
Facebook: https://www.facebook.com/borrasjordi
Twitter: https://twitter.com/jordiborras
Grup de Periodistes Ramon Barnils: https://www.grupbarnils.cat/

En l’àmbit del fotoperiodisme s’ha especialitzat en qüestions
socials, amb un interès especial pels moviments nacionals i
d’ultradreta que actuen tant a Catalunya com arreu d’Europa,
un fet que l’ha dut a endinsar-se també en l’àmbit de la premsa
escrita.
Arran dels seus reportatges, Borràs ha rebut amenaces de grups
feixistes i l’any 2018 fou agredit a cops de puny en un carrer de
Barcelona per un home que s’identificava com a policia.
Ha col·laborat amb diferents mitjans de comunicació, tant de
Catalunya (La Directa, Nació Digital, Crític, la revista El Temps,
el diari Ara, Berria, RAC1 o l’Agència Catalana de Notícies)
com d’internacionals (Associated Press, Vice News, Jungle
World i The Guardian, entre d’altres).

Jordi Borràs (Foto: CCB, 2019)

Us vull ensenyar aquesta foto (pàgina 36)
Vols que publiquem la teva foto?
Fes-nos-la arribar, juntament amb un breu escrit.

Tenies diverses opcions a presentar al concurs i has hagut de triar-ne una?
És una llàstima que la resta es quedin en un racó oblidat del disc dur. Publica-les a La recicladora
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Ens pot ser útil
Joan Coll

On podem guardar les fotografies?
Ja sabem com editar, ordenar les fotografies
i veure’n l’EXIF; ara toca saber on les hem de
guardar.
La meva àvia les desava en una capsa de
sabates. La treia el diumenge a la tarda i ens
explicava això i allò. En la fotografia digital, la capsa no toca. I
és aquí on venen els dubtes.
A mesura que anem fent fotos, el disc dur de l’ordinador es fa
petit. Què fem? Disc dur, núvol, NASS? I si tirem amb RAW, la
idea del suïcidi comença a planar.
Tranquils! Hi ha solucions per a tot, menys per al que no direm.
En primer lloc, tenir les fotos al disc dur de l’ordinador està bé
quan hi treballem, o per escollir-les o esborrar-les; una vegada
n’hem gaudit, fan nosa. Passar-les a un disc extern està bé, però
hem de pensar una cosa: els discos també es fan malbé. No us
diré els cops que he plorat per aquest motiu. La suor freda, la
taquicàrdia i la manca d’aire són alguns dels símptomes més
habituals. Per tot això, és imprescindible guardar sempre les
fotos amb doble còpia. Les normes de seguretat establertes
diuen que per assegurar la còpia, una a casa i una altra a fora
(normes ISO). Així, si hi ha un incendi o un robatori, o si el gos o el
gat s’entreté mossegant els discos durs, sempre en tindrem una
còpia. En l’àmbit professional, aquesta còpia m’ha salvat molts
cops. Per tant ho recomano: una a casa i una a fora. Vegem
com ho fem.

La còpia fora de casa
De totes les solucions que hem dit abans, n’hi ha algunes
que estan pensades per a la fotografia:
Flickr
La més utilitzada. Ens deixa pujar 1.000 fotografies de manera
gratuïta. En el compte professional no tenim límit i, a més,
tenim estadístiques, treuen la publicitat i altres cosetes. La
broma costa uns 54 € l’any.
500px
Després de Flickr, és la més utilitzada. Permet pujar 7
fotografies a la setmana amb el pla gratuït. La modalitat Pro
és molt semblant a la de Flickr.
Amazon Photos
Els clients subscrits a Prime obtenen espai il·limitat per a les
fotos; la resta d’usuaris amb compte a Amazon disposen
de 5 GB d’emmagatzematge gratuït. Veurem quant dura.
Jo l’estic provant i no està malament, s’assembla molt a
Google Fotos.
Google Fotos
Ja la coneixem. Tenim 15 GB gratis, si no, toca passar per
caixa.
Hi ha moltes més opcions: SmugMug, DeviantArt,
Photobucket, Unsplash o Imgur, per esmentar-ne algunes.
El més fàcil és que passeu per les webs corresponents per
obtenir-ne informació. Com que no són tan competitives,
canvien les condicions molt sovint.

Fins ara, Google Fotos ens havia salvat. Sense ser a resolució
completa, ens quedava el record. A partir de l’1 de juliol
s’haurà acabat. Les fotos ocupen espai i el comparteixen amb
els correus i els fitxers del Drive amb un total de 15 GB. Si en
volem més, toca passar per caixa.

Les altres que hem anomenat són bàsicament per desar
arxius. No estan pensades per a la fotografia, però fan la
seva tasca: guardar-nos els nostres estimats arxius. Ningú ens
dirà si li agraden, ni ens hi posaran estrelletes o comentaris.
Seran uns arxius guardats en un lloc. Aquí hi tenim: Dropbox,
Box, Mega, Movistar Cloud, HiDrive, iCloud, etc.

Si decidim passar per caixa, tenim més opcions: Flickr, Amazon
Photos, 500 px, Dropbox, Box, Mega, Movistar Cloud... Però,
com deia Jack l’Esbudellador, anem per parts.

El més important és tenir còpies de les fotos dins i fora de
casa, no col·lapsar el disc dur i, sobretot, estar tranquils.

La còpia a casa
Els discos durs són el més ràpid i senzill. Connectats a l’ordinador,
només cal endollar la càmera i passar-hi les fotos. Són sensibles
a moltes coses: temperatura, cops, etc.; per tant, ens podem
trobar que un dia i sense saber per què, no funcionin. Per això
tenim el NAS (Network Attached Storage). Són sistemes de dos
o més discos que dupliquen tota la informació que se’ls dona,
gravant-la als dos discos a la vegada (per dir-ho fàcil). Si un
falla, queda l’altre. Hem de tenir en compte que treballant
en xarxa hem de connectar-los a l’encaminador (router).
L’avantatge és que podem accedir al seu contingut des de
qualsevol lloc, mòbil, tauleta, dins o fora de casa. Al mercat
n’hi ha molts models, van des dels 200 als molts més euros. I
també amb moltes capacitats. Segons el nostre pressupost i la
nostra feina, podrem escollir.

NAS (Network Attached Storage)
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El món vist amb ulls de formiga
Juantxo Cueva i Xavier Modamio

Estris per a macrofotografia
sense arruïnar-nos (3 a 30 €)
Tal com comentàvem en
el capítol anterior, anirem
incorporant
elements
i
tècniques a la modalitat de
macrofotografia.
Us
vam
demanar que us rasqueu les butxaques, ja que us presentem
materials d’entre 3 i 30 €!

Objectius enfrontats
Pugem un punt de complicació. Gairebé tots tenim més
d’un objectiu. Bé: del que es tracta es d’enfrontar-los. Sí,
acoblem l’objectiu “gran” a la càmera i el “petit”, invertit,
per davant. De forma semblant a l’anell inversor, l’efecte és
espectacular, i també tenim anells que permeten mantenir
el conjunt estable pel mòdic preu de 5 €.

Lents d’aproximació
Grup de lents que s’enrosquen davant de l’objectiu. A menys
que siguin d’alta qualitat (i, per tant, cares) donen problemes
de distorsió i aberració.
Objectius “clàssics”
Amb els objectius “clàssics” (no macro) podem fer una sèrie de
modificacions que ens permetran gaudir de la macrofotografia
amb poc pressupost.
Anell inversor

Tubs extensió
Els tubs d’extensió s’acoblen entre la càmera i l’objectiu i
aconsegueixen allunyar-lo de la càmera. Això comporta
que ens puguem acostar molt a l’objecte a fotografiar i
obtenir un augment molt notable de la imatge. El preu d’un
conjunt d’anells és d’entre 10 i 45 €.
Aprofitem per assenyalar accessoris necessaris per a
macrofotografia:
Trespeus
Donada la manca de llum inherent al macro i la poca
profunditat de camp que té, el trípode es fa gairebé
imprescindible.
Proveu de desmuntar el vostre objectiu “normal” (50 mm) i
donar-li la volta. L’efecte és espectacular! Us permet acostarvos molt a l’objecte a fotografiar i obtenir imatges de gran
detall. Si ara ho proveu amb un gran angular (28 mm o menys)
flipareu del que podeu fer!
D’acord: aguantar l’objectiu a mà és un conyàs i us arrisqueu
que us caigui! Per a això hi ha anells inversors que us mantenen
l’objectiu ferm i sense riscs. Pel desorbitat preu de... 0,64 €.

Disparador
Per evitar al màxim les vibracions ens caldrà utilitzar un
disparador remot.
En el pròxim capítol parlarem dels accessoris més sofisticats,
com ara les manxes d’extensió, els rails d’enfocament i els
objectius macro.
Recordeu que dins de l’apartat Activitats/Formació/Curs de
macro podeu anar penjant les vostres fotos per comentarles i discutir-les.
Sort!
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Pioners

Irene Julve
Nova secció on repassarem vida i proeses dels
fotògrafs nascuts al segle XIX, dit d’una altra
manera, dels primers fotògrafs de la història.

Elena Mrozovskaija (? – 1940)
Elena Mrozovskaija va ser una fotògrafa russa d’ascendència
montenegrina. La primera dada que tenim d’ella és que es va
graduar en fotografia el 1892 a la Societat Tècnica Imperial
Russa. Posteriorment va anar a París a continuar els seus estudis
amb el fotògraf Gaspard-Félix Tournachon “Nadar” i va ser
aquí on es va interessar per la fotografia artística. Quan va
tornar a Sant Petersburg el 1894 va obrir el seu propi estudi
fotogràfic, que uns anys més tard es transformaria en l’”Estudi
de fotografia i art rus-eslau femení Elena” i que s’integraria dins
la “Casa del treball de la dona”.

Va fotografiar molts actors i músics en diversos teatres i el 1897
va ser nomenada fotògrafa oficial de la Societat Imperial de
Música, convertint-se en la primera persona a aconseguir aquest
càrrec. La seva fotografia del Conservatori de Sant Petersburg
de 1896 és la primera imatge que existeix de l’edifici. També va
ser membre numerari de la Societat Tècnica Imperial Russa. Entre
els reconeixements que va rebre pel seu treball hi ha la medalla
de bronze a l’Exposició General d’Art i Indústria d’Estocolm el
1897, la medalla de plata a l’Exposició Universal de París el
1900 i la participació en l’Exposició Universal de Lieja de 1905.
Actualment, les seves fotografies es troben en diversos arxius
i museus de Rússia. Moltes d’elles són a la col·lecció del
Conservatori de Sant Petersburg i al Museu Glinka de Cultura
Musical de Moscou.
Va morir a la localitat de Kuokkala del Gran Ducat de Finlàndia
(ara Repino, possiólok de Sant Petersburg) el 1940. A pesar de
ser la primera fotògrafa russa i una persona molt coneguda a la
seva època, és avui en dia pràcticament oblidada.

Mrozovskaija va retratar grans personatges de la seva època,
com el compositor Rimskij-Korsakov, el gran poeta Aleksandr
Blok, el director i actor Konstantin Stanislavskij o el químic Dmitrij
Mendelejev, entre altres. Retratista de la família imperial, va
ser convidada pel tsar Nicolau II a fotografiar els convidats
que participaven d’un gran ball organitzat al Palau d’Hivern
el 1903 i una de les seves fotografies més conegudes avui dia
és precisament una de la princesa Olga Orlova vestida amb
un kokóixnik (tocat femení tradicional de Rússia) en aquesta
celebració.
Conservatori de St. Petersburg

L’actriu Vera Comissarjevskaia en el paper de Nora a Casa de Nines d’Ibsen

Princesa Olga Orlova

Els grans ducs Constantí i Elisabet Romanov amb els seus sis fills
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Us vull ensenyar aquesta foto
Jordi Mestrich

Us vull ensenyar aquesta foto no tant pel
resultat, sinó pel mètode que vaig emprar.
No és que fos cap mètode innovador o
revolucionari, ans al contrari, però sí que ho
era per a mi.
Soc dels que acostumo a planificar força les
meves fotografies: què vull fer, des d’on, a
quina hora, amb quines condicions meteorològiques, amb
quins elements a l’enquadrament i quins no, quina o quines
focals seran necessàries, etc.
Normalment es tracta de localitzacions conegudes, imatges
preconcebudes prèviament visualitzades al meu cervell, amb
l’objectiu de plasmar-les en forma de píxels a la targeta.

Però recentment vaig decidir “sortir a trobar”, és a dir, sortiria
de casa amb la càmera, només amb una focal, començaria
a caminar sense rumb i prendria imatges d’allò que em cridés
l’atenció, sense saber què seria.
Tot i això, tenia una premissa en ment, només una, la qual
trencava també amb la meva manera habitual d’abordar les
imatges: aquesta vegada em centraria en el fort contrast entre
la llum i l’ombra.

quedin fortament subexposades (negres).
Però mai ho havia provat, i imitar els mestres (o provar-ho)
sempre pot ser una bona font d’aprenentatge.
De manera que l’ús de filtres degradats i aquella obsessió
meva per provar d’igualar les llums i les ombres es quedarien
també a casa.
El nostre ull veu el que hi ha a les zones d’ombra, però la
nostra càmera pot transformar les ombres en taques negres
que podem utilitzar com a elements compositius en les
imatges.
De la mateixa manera que la càmera hi veu més que
nosaltres de nit si la deixem exposant un període llarg de

temps, també podem fer que hi vegi menys que nosaltres
quan ens interessi.
Utilitzant les ombres podem aconseguir imatges amb un cert
grau d’efecte abstracte, fins i tot surrealista, i també un punt
desconcertants.
I això pot cridar l’atenció de l’espectador que intenta
explicar-se a si mateix què és allò que veu i que es pregunta,
intrigat, què hi haurà al darrere d’aquelles taques negres.

Ho havia vist en moltes de les fotografies d’Alex Webb: exposar
correctament les zones de llum forta i deixar que les ombres
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Natura

Manel Garcia

Cabussó emplomallat
(Podiceps cristatus)
És una au podicipediforme. De la família a la
qual pertany és el membre més característic i
conegut.
Té la mida d’un ànec, aproximadament de 46
a 51 cm de llargària, amb el bec recte i punxegut i el coll prim i
llarg, i un pes entre 0,9 i 1,5 kg. Durant el període reproductor té
gorgeres i plomalls rogencs distintius.
La seva dansa nupcial és espectacular: el mascle i la femella
es planten l’un davant l’altre, encarats, i s’ofereixen “obsequis”.

La forma lobulada de les seves potes fa que pugui impactar
sobre l’aigua a gran velocitat i produeix un impuls que
abasta fins al 55 % del seu pes. Els ossos aplanats de les
potes li permeten retreure-les de forma lateral, de manera
que produeix escuma i redueix la resistència hidrodinàmica.
De fet, la seva biomecànica i hidromecànica han estat una
bona font d’inspiració per als enginyers nàutics i biomimètics.
Aquestes imatges han estat preses a l’espai del RemolarFilipines, al terme municipal de Viladecans.
Han estat realitzades amb dues càmeres: E-M5 III d’Olympus,
objectiu 75-300 mm, i E-M10 III d’Olympus, objectiu 14-150
mm, que són les que utilitzo normalment.
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Natura

Manel Garcia
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Contando una noticia, narrando historias
José Antonio Sánchez

Describir noticias en una única foto de prensa,
eventos con un guion definido o narrar una
historia sobre un tema social con un reportaje
en profundidad comporta diferencias que
vamos a comentar.
La fotografía de prensa
Cuando tan solo disponemos de una imagen,
en ella debemos resumir una noticia, reconociendo de qué
se está hablando incluso antes de leer los titulares. Para ello
debemos saber poner especial atención en todos aquellos
detalles que nos dé esa información.
La fotografía de eventos
Una forma de describir un evento es a través de una serie
de imágenes que dispongan de un guion, es decir, una
presentación, un desarrollo y un final.
La entrevista previa con un responsable y la visita al lugar
ayudan mucho, ya que el día del evento debes disponer de
la suficiente información para resolver cualquier contratiempo
y para ello esta comunicación previa es importantísima, como
por ejemplo, cómo se va a desarrollar el evento, si es interior
o exterior, las personalidades... Visitar con anterioridad la
localización también te servirá para conocer las características
del lugar, espacios, luz ambiente… En el Casino l’Aliança del
Poblenou observé la buena toma general que se podía realizar
desde el anfiteatro; sin conocer previamente la localización
hubiera sido más complicado disponer de los permisos para
acceder a él en el mismo día del evento. Y bajo ningún
concepto llegar tarde o marchar antes del cierre. Ya os
podéis imaginar perderos la intervención del president de la

Generalitat, si hubiera sido el caso.
Si os hacen este tipo de encargos y no tenéis experiencia,
hacedlo: es la única forma de ir aprendiendo. Las dudas y los
miedos no son buenos compañeros. Y tampoco seáis tímidos. Si
es necesario que toméis la iniciativa para realizar una fotografía
interesante, como hacer posar a alguien importante, o que se
modifique algún elemento del escenario, no lo dudéis, en la
entrega de todo el material os lo agradecerán. De no encontrar
la colaboración en estos casos, en la entrega del trabajo no
podrán reprocharos esa imagen que no gustó o les faltó.
2n Congrés d’Associacions de Barcelona
Empezaremos describiendo el qué y el dónde; de esta forma el
lector se ubica sobre el evento. Para ello, los grandes angulares
nos darán un buen servicio.
Debemos presentar a los protagonistas; quiénes y cómo,
usando teles cortos para empezar a acercarnos a ellos. Es
importante recordar que si utilizamos teleobjetivos largos
para acercarnos ópticamente a los protagonistas, en vez de
acercarnos físicamente, la fotografía no dará la misma calidez
humana. Rehuid toda pose, a menos que sea una personalidad
importante. Y recordad: no sois el fotógrafo de la boda. No
estáis allí a disposición más que de la organización.
Durante el desarrollo de la actividad captaremos las imágenes
que más la representen, sin olvidarnos de aquellos detalles que
hagan que el espectador se relacione con los protagonistas
“cazando” aquellos momentos más interesantes o anecdóticos.

Fotografía de prensa. Concentración de la Asamblea de Parados de Barcelona

Contando una noticia, narrando historias
José Antonio Sánchez

Fotografía de eventos. 2n Congrés d’Associacions de Barcelona

La variedad de encuadres (vertical, horizontal…) dan vida a los
reportajes y no caen en una rutina visual.
Un pica-pica como cierre del evento siempre es acertado. Este
tipo de imágenes es agradecido por las entidades, ya que dan
un aire más desenfadado, sobre todo como reconocimiento a
la labor de la organización.
El reportaje documental
Hablando del proyecto como fotografía de autor, este el más
gratificante, ya que es cuando buscando una idea se desarrolla
y finalmente se plasma en fotografías.
“Entre lo nuevo y lo antiguo”
En este reportaje quise mostrar una ciudad en la que la nueva
urbanización está haciendo desaparecer los antiguos edificios
de viviendas y fábricas. Localización: Sant Martí (Barcelona).
En este tipo de narrativas no hay un guion cronológico, no hay
una imagen que tenga que mostrar un inicio y un final, pero sí es
de obligado cumplimiento mantener un mismo hilo conductor,
ya sea una persona, animal o cosa. No podemos presentar
en la misma serie fotos de urbanismo, como es en este caso,
junto a imágenes de tu última parrillada familiar. Ante todo,
coherencia en un único mensaje del conjunto.
“Buscando soledades”
En un reportaje en profundidad hay que tener en mente temas
importantes.
Motivación personal, de lo contario o se abandona a medio
camino o se hace a desgana. En caso necesario, la información
y colaboración de terceros serán tus soportes. Cómo deseas
narrar tu proyecto te irá mostrando tu camino, ha de ser flexible

para ir definiéndolo durante el proceso. Y tu disponibilidad, has
de marcarte tu tiempo, un reportaje de este tipo puede durar
semanas o meses.
En la mayoría de reportajes en los que se necesita la
colaboración de una entidad, esta solicita un informe donde
se desarrolle el proyecto fotográfico. Para que confíen en ti,
has de tener claro el qué y el cómo quieres hacerlo y cuál será
la participación de la entidad. Sobre todo, si se precisa de
subvenciones.
La idea inicial
EnXarxa Pla Comunitari Besòs-Maresme, publicaba
en hacesfalta.org una campaña de voluntariado de
acompañamiento para personas mayores.
Motivación personal
Les propuse, por correo, colaborar para realizar un proyecto
sobre concienciación social.
Información
Una vez aceptada mi colaboración, tuvimos una entrevista
en la que me explicaron el proceso necesario para que una
persona acceda al servicio de voluntariado en el que están
implicados Servicios Sociales, Centro de Atención Primaria y
EnXarxa.
Cómo quiero explicarlo
Con esta información, planteé el proyecto en tres etapas:
¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los medios, técnicos y
humanos para resolverlo? ¿Cuáles son las posibles soluciones?
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La necesidad de unos protagonistas
Esto fue lo más complicado, ya que no encontrábamos quienes
nos permitiesen entrar en su intimidad. No suelo aceptar
trabajar con quienes dudan; lo hacen por simple curiosidad
o no confían en mí como fotógrafo. Todo esto es perder el
tiempo negativamente.
Finalmente, lo conseguimos. Ramón, 89 años, todo un caballero
que siempre está dispuesto a colaborar en proyectos. Y Rafa,
28 años, joven estudiante de enfermería.
Llegar a acuerdos
Realizamos un encuentro en el que participamos los
protagonistas, la organización y el fotógrafo. Aquí se expuso la
importancia de este proyecto, ya que se plantea la necesidad
de un voluntariado para aquellas personas que, por su edad o
vulnerabilidad, precisan del apoyo de otras, o, simplemente,
para romper su soledad.
En esta situación me gusta comentar que en el momento del
reportaje yo “no existo”, por lo que el verdadero protagonista,
Ramón, ha de olvidarse de que está siendo fotografiado y
comportarse como lo hace a diario. Esto no es fácil para
muchas personas, esa responsabilidad es del fotógrafo, hay
que hacerlo fluir con la complicidad tanto de este como del
protagonista.
Ajustamos un calendario y un compromiso por todas las partes,
aunque la flexibilidad siempre es importante.
También se pone sobre la mesa la difusión que se hará con el

material final, siendo el fotógrafo el propietario de la autoría,
pero la de publicación es tanto de EnXarxa como del fotógrafo.
Esto se define en los documentos de acuerdo de colaboración
y/o en la cesión de derechos de imagen. Es ético, por parte
del fotógrafo, a la hora de publicar o ceder las fotografías a
terceros, comentarlo previamente con la organización, ya que
esta es la responsable ante sus usuarios y voluntarios.
Es obvio que debemos mantener el compromiso de que tan
solo se utilizarán las imágenes que no dañen su intimidad,
acordando la selección final entre todos los implicados en el
proyecto. Recuerda que es tu reportaje, pero es su vida.
El proceso
Durante este tipo de reportajes, vienen a mi cabeza frases
como: “Fotografiar es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el
mismo punto de mira” (Henri Cartier Bresson); “Ser mejor persona
te hará mejor fotógrafo”(Joan Guerrero), o “Si tu foto no es
suficientemente buena es porque no estás lo suficientemente
cerca” (Robert Capa).
En el momento en el que disparo el obturador, estoy entrando
en la intimidad de unas personas que nos están regalando
parte de su vida. Nosotros debemos responder con la misma
amabilidad, ética y empatía hacia ellas. Si por alguna
circunstancia no puedes realizar el reportaje, no traiciones su
confianza, y muchos menos la tuya propia.
Puede haber momentos en los que no tenga fuerzas para la
sesión de ese día. Aprende a distinguirlo y entonces, os tomáis
vuestro tiempo, y charlad mientras os tomáis un café. Estos
El reportaje documental. Soledades
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momentos también son parte del reportaje porque os servirán
para conoceros y adquirir la confianza y complicidad necesaria
para un reportaje tan humano.
Finalización
El proceso de selección ha de ser exigente: esto mostrará lo
mejor de tu trabajo, siendo un máximo de 30 fotografías un
buen número como material para exposiciones.
La selección ha de contar una narrativa coherente, es decir, se
han de poder leer las imágenes de forma que nos cuenten una
historia. Una única mala imagen seleccionada puede echar a
perder el conjunto de unas buenas fotografías. Porque siempre
menos es más.

Y como conclusión final: en este reportaje mi primera idea fue
la de apoyar un sector de la población, personas mayores
que se encuentran solas y en riesgo de exclusión. Durante el
reportaje y después del mismo, aprendí que el voluntariado,
además de solidaridad, es un vínculo de intercambio entre dos
personas. Rafa acompañaba a Ramón, y Ramón ayudaba a
Rafa en su aprendizaje del catalán.
Porque si no aprendes nada de tus proyectos, tan solo habrás
obtenido un buen reportaje.
Reportaje: https://flic.kr/s/aHsmEQND4b

Este proyecto se expuso en el Centre Cívic Besòs el Día
Internacional del Voluntariado (5 de diciembre) como
reconocimiento a los voluntarios/as de EnXarxa, y seguidamente
en el CAP Besòs y el Centre Fòrum (hospital).

El reportaje documental. Soledades
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Xavier Modamio (Foto: Josep Maria March)

Entrevistem el president del Fotoclub Poblenou,
Xavier Modamio.
En primer lloc, vull agrair a l’equip de Redacció
de Donec Perficiam per haver-me triat com a
personatge a entrevistar a la revista. Després
de les entrevistes fetes a fotògrafs de renom,
em sento força cohibit pel que pugui dir.
Tinc molt present que si m’heu escollit per entrevistar-me és pel
càrrec que ocupo dins del Fotoclub, no per la meva trajectòria
fotogràfica. De totes maneres, moltes gràcies per fer-ho.
Vaig néixer un dia de maig de l’any 1957, a Barcelona (no em
consta que es produís cap daltabaix en aquell moment). Vaig
gaudir d’una bona infància i amb el temps em vaig convertir
en un adolescent torracollons. Res de nou en aquests paratges.
Als divuit anys em vaig enamorar d’una noia preciosa de setze,
i encara segueixo amb ella; això sí, amb dues filles que ens
acompanyen.
He tingut la gran sort de poder estudiar el que m’agradava
i exercir-ne durant més de quaranta anys. Ara estic prejubilat
i em puc dedicar a aquelles coses que la manca de temps
m’impedia de fer.
Quan i com es va fundar el Fotoclub Poblenou? Quant de temps
fa que n’ets el president?
El Fotoclub va néixer l’any 2011, fruit d’una proposta de Sergio
Flores.
En Sergio donava unes classes d’iniciació a la fotografia al
Casal del Barri i alguns dels seus alumnes ens vam apuntar a la
idea de crear un club d’aficionats a la fotografia on poguéssim
compartir afició, i, sobretot, coneixements i experiències.
El primer president del Fotoclub va ser en Sergio, a qui, com ja
he comentat, devem l’impuls inicial del Fotoclub. Al cap d’un
temps, Joaquim Surribas va acceptar la presidència i va posar
en marxa algunes de les activitats més visibles del Fotoclub,
com ara el Concurs Social o les exposicions col·lectives, i es va
iniciar la legalització com a Associació. El 2016 en Joaquim es
va veure amb la necessitat de deixar la presidència i jo vaig ser
escollit com a nou president del Fotoclub.
L’associacionisme és un fenomen molt arrelat a casa nostra.

Quins avantatges, tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu,
creus que té formar part d’una associació del barri?
En primer lloc, diria que el Fotoclub sempre ha tingut l’ambició
d’obertura cap al barri i participa de forma activa a les diferents
activitats que s’hi fan. El fet de ser una associació ens permet
d’arribar de forma més oberta a aquestes activitats i col·laborarhi directament, com a participants i com a organitzadors. Des
de fa un temps estem presents en la Coordinadora d’Entitats
del Poblenou –cal ser una associació per poder formar-ne part–,
la qual cosa ens permet conèixer i participar en l’organització
dels diferents actes que es realitzen.
Caldria afegir que per poder accedir a alguna subvenció,
com a ens cultural que som, és imprescindible la legalització
com a associació. En aquests moments estem pendents de la
resolució d’una subvenció de caràcter municipal.
Amb quines altres associacions o entitats col·labora el Fotoclub
Poblenou?
Estem col·laborant de forma directa amb l’Eix Comercial
del Poblenou, Colla del Drac, Centre d’Imatgeria Festiva,
Coordinadora d’Entitats, Comissió de Festes de Marià Aguiló.
En l’àmbit de les entitats col·laborem amb el Casal del Barri,
Casal de Bac de Roda, Centre Cívic Can Felipa, Casal Ca
l’Isidret, Casal de la Llacuna, Espai Antoni Miró Peris, Centre
Cívic Sant Martí de Provençals. Així mateix, col·laborem en els
actes de presentació de llibres de la llibreria Etcètera.
Què creus que el Fotoclub és més: un grup d’amics que fan
fotos o un grup de persones interessades en la fotografia que en
tot cas es poden acabar fent amics?
En els seus inicis, el Fotoclub era clarament un grup d’amics
que feien fotos. A mesura que el nombre de socis ha anat
augmentant, ens hem anat convertint més en un grup de
persones interessades en la fotografia. De tota manera, crec
que l’amistat segueix sent un puntal molt fort en el funcionament
del Fotoclub, cosa de la qual em sento especialment orgullós.
Ens podries parlar una mica de tu? Què fas i a què et dediques?
Com ja he comentat, en aquests moments estic prejubilat,
però això no impedeix que segueixi de molt a prop el que ha
estat la meva professió i passió durant més de quaranta anys:
la biologia, en concret la microbiologia.
El fet que actualment disposo de més temps em permet
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aprofundir en aspectes de la meva professió pels quals havia
de passar de puntetes quan estava en actiu.
Per altra banda, sempre he estat un tastaolletes. Això fa que
sempre hagi tingut més aficions que temps per dedicar-m’hi.
Des de quan fas fotos i quin tipus de fotografia t’agrada fer?
He perdut la memòria de quan vaig començar a fer fotos. El
record més bo que en tinc va ser quan, devia tenir uns dotze
anys, el meu pare em va regalar una petita càmera fotogràfica
i aquella joguina em va obrir un món completament nou per a
mi. Fotografiava tot el que se’m posava al davant.
Donada la meva gran deformació professional, soc un
amant dels paisatges i la fotografia d’animals. El súmmum
de deformació professional és que m’he dedicat molt a fer
macrofotografia: plantes, insectes, objectes quotidians, etc. En
l’altre extrem de mides situaria la meva afició per la fotografia
astronòmica.
Personalment utilitzo la fotografia per intentar veure i mostrar les
petites o grans meravelles que ens envolten i que normalment
ens passen totalment desapercebudes.
En què es diferencia el Xavier president del Xavier soci?
En l’àmbit personal penso que no hi ha gaires diferències.
Crec fermament en l’amistat i en el compromís de la gent que
m’envolta i això intento traspassar-ho a la gestió del Fotoclub.
Evidentment, el fet d’exercir la presidència comporta que
dediqui més temps a la gestió dels equips, en detriment de
la fotografia en si. De tota manera, no em molesta, ans al
contrari. Coordinar un equip competent i motivat és un luxe
que m’omple de joia.
A part de la fotografia, què més t’interessa?
Com ja he comentat, soc un tastaolletes impulsiu.

La microbiologia segueix sent el meu interès principal.
Malauradament, una part important de la microbiologia, la
virologia, s’ha posat de moda aquest darrer any. Això m’ha dut
a estudiar a fons els problemes associats al puto virus i intentar
estar-ne al dia per tractar d’entendre el que ens està passant.
Una altra gran afició és la música. Sempre m’ha agradat molt
tocar la guitarra, però mai no he tingut el temps necessari per
aprofundir-hi. Des de fa poc he descobert un món al qual no
havia pogut accedir abans: tocar en un grup d’aficionats. És
un autèntic plaer i una font d’aprenentatge impressionant.
Sempre m’ha agradat molt la lectura i ara llegeixo molt: novel·la
en general, especialment històrica. Divulgació científica:
biologia, física, astronomia, antropologia i un llarg etcètera.
L’astronomia és una de les “olletes” que tasto sovint.
Com diuen en castellà: “Doctor en muchas ciencias, sabio en
ninguna”.
Com veus el món de la fotografia en l’actualitat?
Dir que la digitalització ha estat una revolució dins de la
fotografia és una obvietat.
Les possibilitats que permet són immenses, tant en el moment
de la presa com en el processament. La majoria de les
tècniques que estem emprant de forma rutinària eren totalment
impossibles en fotografia analògica.
La digitalització ha comportat una enorme democratització
de la fotografia. Mai abans s’havien fet i publicat tantes fotos
com ara. Això no deixa de ser una arma de doble tall: per
una banda hi ha molt més on escollir, però la qualitat se n’ha
ressentit molt.
Sortosament, només soc un aficionat. Si hagués de guanyar-me
la vida amb la fotografia actual, crec que patiria molt.

Què opines de la revista Donec Perficiam?
Crec que és un bon catalitzador de les inquietuds dels socis.
Tracta temes de gran interès per als socis, d’una forma amena
i interessant. I està molt ben dissenyada.
El que em sembla més interessant de la revista és que respon
a la iniciativa directa d’un grup de socis. Iniciatives d’aquesta
mena ajuden a mantenir viu el Fotoclub. Invito tots els socis a
fer les seves propostes i dur-les a terme.
Com funciona i quin és el paper de la junta directiva de
l’associació?
El paper de la Junta directiva és molt simple: mantenir vives i
coordinar les activitats del Fotoclub.
Les activitats que realitza el Fotoclub (formació, exposicions,
Concurs Social, sortides, etc.) han estat presentades i
consensuades en les diferents assemblees generals que s’han
fet. La Junta el que fa és animar-les i coordinar-les. Quan arriben
propostes externes (cada cop més freqüents) es discuteixen en
l’àmbit de la Junta i, de forma consensuada, es decideix tirarles endavant o parar-les.
Actualment la Junta compta amb les tres figures obligades
per poder funcionar com a associació: secretari, tresorer i
president, més vuit vocalies dedicades a temes específics:
Formació/sortides, Casal del Barri/Coordinadora d’Entitats,
Xerrades, Concurs Social, Exposicions, Comunicació interna,
Col·laboracions externes, Seccions (3D, Revista, Ral·li).
La Junta és un ens obert a tothom. Tot soci que estigui interessat
a formar-ne part pot fer-ho; només se li demanarà dedicació i
compromís.
Ens podries explicar breument algun esdeveniment especial
o anècdota del Fotoclub Poblenou que recordis amb una
especial il·lusió?
Crec que l’esdeveniment més especial que hem viscut al
Fotoclub va ser el muntatge de l’exposició a Can Felipa. Des

del moment que se’ns va comunicar que disposàvem de
la sala fins a la inauguració, només teníem un mes de treball
efectiu (l’agost és un mes inhàbil en tots els aspectes). No hi
havia res, vam haver d’organitzar-ho tot!
La resposta dels socis en l’organització i muntatge (tres dies),
ha estat segurament la feina més gratificant que ha fet mai
el Fotoclub. Si a això hi afegim la repercussió que va tenir
l’exposició en l’àmbit del barri, crec que hi ha motiu per estarne orgullosos.
Com ha afectat la pandèmia a l’associació?
El confinament provocat per la pandèmia ha afectat de ple
les activitats del Fotoclub. Totes les activitats presencials s’han
hagut d’anul·lar; així, s’han suspès sortides, tallers, xerrades,
formacions, etc. Una de les activitats més importants que
s’ha hagut de suspendre és l’organització de la 1a Biennal
Fotogràfica al Poblenou, prevista pel maig del 2021.
Quan vam ser conscients de tot el que comportava el
confinament, vam decidir mantenir actiu el Fotoclub amb tot
el que es pogués fer telemàticament. Així, vam llançar uns
concursos fotogràfics setmanals i formacions en línia.
Durant el confinament es va dur a terme el Concurs del
Confinament, en el qual el Fotoclub organitzava, cada setmana,
un concurs de fotografia amb objectes i estris de casa, per tal
de no deixar de fer fotos i mantenir el contacte entre els socis.
Quina valoració fas d’aquella iniciativa?
Crec que va ser una molt bona decisió. Com bé comentes,
l’objectiu principal era mantenir el contacte entre els socis
i mantenir viu el Fotoclub. Donades les circumstàncies que
estàvem vivint, la resposta dels socis va ser molt bona, amb una
participació força alta. Ens va permetre descobrir que amb
pocs mitjans i molta imaginació es poden fer molt bones fotos.
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Entre les principals activitats del Fotoclub trobem un concurs
social mensual, un ral·li fotogràfic, exposicions, xerrades,
sortides, formació, etc. Quina d’elles valores més positivament i
quina creus que caldria millorar o potenciar més?
En aquests moments la formació està funcionant molt bé.
Tenim tot un grup de socis que hi participen de forma activa
i entusiàstica. Des d’un punt de vista més global, crec que el
Concurs Social està donant molts bons resultats, la participació
creix mes a mes i és una bona font d’aprenentatge.
Deixant de costat l’efecte de la pandèmia, les sortides
fotogràfiques solen tenir poca resposta. Caldrà replantejar els
objectius i els mitjans per fer-les més atractives.

Creus que la crítica fotogràfica serveix per aprendre i créixer
com a fotògraf?
Evidentment! La crítica constructiva ens permet veure aquells
punts febles on ens cal millorar i apreciar els que ja dominem.
És una bona manera d’aprendre.

Per què diries que algunes seccions no tiren endavant?
En aquests moments tenim tres seccions en funcionament: 3D,
Revista i Ral·li; totes elles animades per socis no pertanyents a
la Junta. La idea de les seccions és que un grup de socis amb
interessos comuns les gestionin de forma autònoma. La Junta
només ha de tenir-hi un paper de coordinació, tot evitant
duplicitats i superposició d’activitats.
Podem imaginar un gran nombre de seccions: nocturna, retrat,
esports, natura, vídeo, etc. El que cal és que els socis interessats
es trobin i organitzin activitats entre ells (tertúlies, sortides,
formacions, etc.). Des de la Junta podem proposar la creació
de diverses seccions, però no gestionar-les.

Recentment s’ha demanat la col·laboració del Càmera Club
Sabadell per analitzar i valorar de manera externa totes les
imatges presentades al Concurs Social i oferir noves idees i
suggeriments. Com valores aquesta iniciativa fins ara?
Lligat a l’anterior pregunta, crec que la crítica externa ha
aportat comentaris i vies de millora molt encertades, evitant
caure en conflictes interns.

Creus que es podrien plantejar altres activitats o projectes? Se
n’està preparant alguna de nova?
Sí, sens dubte. En aquests moments estem organitzant unes
exposicions amb col·laboració amb l’Eix Comercial, així com
l’exposició dedicada als Jardins Històrics de Barcelona. El gran
projecte que estem reprenent és l’organització de la Biennal
del Poblenou.
M’agradaria insistir en el fet que qualsevol soci pot proposar i
liderar, si escau, un projecte o activitat que cregui oportú.

Diries que al Fotoclub hi ha poca crítica en general i potser un
cert “bonisme” per tal d’evitar conflictes entre els socis?
Com ja he comentat abans, el Fotoclub és una barreja d’amics
que comparteixen una afició i un grup de persones interessades
en la fotografia. Per aquest motiu, cal ser molt curós en la crítica
i evitar al màxim els conflictes interns.

Quina valoració fas de la nova web?
Només puc expressar que lloances. La feina feta per l’Stephan
i l’equip que ha col·laborat amb ell és impressionant. La prova
és la bona acollida, tant interna com externa, que ha tingut la
nova web.
Ja som més de 100 socis i la xifra va en augment, a què creus
que es deu aquest creixement?
Encara que pugui semblar redundant amb la pregunta anterior,
diré que la pàgina web ens ha donat una visibilitat molt gran i
ha arribat així a molts aficionats a la fotografia. A més, l’aposta
que hem fet per donar-nos a conèixer dins del barri (exposicions,
col·laboracions, etc.) està donant els seus fruits.
Per ser realistes, crec que el gran creixement del darrer any
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està clarament associat al confinament. Per una banda, el fet
d’estar tancats ha permès a molta gent disposar de temps per
dedicar a aquelles aficions que tenien aparcades. I per una
altra, la voluntat de mantenir el Fotoclub actiu en tot moment
ha ajudat a fer créixer l’interès per les nostres activitats.
Aproximadament quin percentatge de socis diries que
participa activament al Fotoclub d’una manera més o menys
continuada?
Tan sols en les sessions de formació ja hi participa entre un 15 i
un 20 % dels socis. En el darrer concurs van participar 41 socis.
Altres activitats tenen menys acollida, però no crec que pequi
d’ingenu si dic que entre el 35 i el 45 % dels socis participen
activament en el Fotoclub.
A vegades la participació en algunes de les activitats és
escassa. Com es podria engrescar els socis a participar-hi més?
Històricament, les activitats amb menys participació han estat
les sortides, però el confinament ho ha capgirat tot.
El fet que en condicions “normals” hi hagués poca resposta a
les sortides crec que es deu al fet que moltes d’elles es feien
en cap de setmana i molts socis eren fora en aquells moments.
Prova d’això és que a la darrera sortida (jardins de Laribal), sota
confinament comarcal, va ser un èxit d’assistència.
Podríem demanar al departament de Salut que mantingui
Barcelona confinada, però em fa l’efecte que ens guanyaríem
molts enemics i seria una mesura molt mal acceptada.
Seriosament, en el cas de les sortides potser caldria plantejar-nos
fer-ne de dos tipus: sortides entre setmana, que, donat el gran
nombre de jubilats que tenim, han tingut força èxit, i sortides
en cap de setmana, pensades de cara als socis professionals
actius, on puguin trobar-se i practicar la fotografia.

La mitjana d’edat dels socis del Fotoclub és força elevada. Com
creus que es podria incentivar també la gent jove a formar part
de l’associació?
No és una qüestió fàcil de resoldre. Si observes la gent pel
carrer, rarament veus joves amb càmeres fotogràfiques.
La gran majoria utilitza el mòbil per fer infinitat de fotos, tot
buscant la immediatesa i la ubiqüitat de les xarxes socials,
sense preocupar-se massa per la qualitat de les fotos. Aquesta
manera d’actuar –totalment vàlida– està completament als
antípodes de la forma de treballar del Fotoclub.
En cert moment es va intentar atreure la gent jove acostantse a la seva forma de fer: vam llançar un concurs de selfies
fetes amb el mòbil. Ningú s’hi va apuntar. Queda clar que no
dominem el món dels joves; segurament ens caldria que algú
més acostumat al seu món ens assessorés.
Cal fer esment del fet que la gent jove que actualment forma
part del Fotoclub és molt activa i amb grans idees. Alguns d’ells
són estudiants o professionals de la fotografia.
S’ha plantejat fer ponències o masterclass de fotògrafs de
renom i/o especialitzats?
Sí. De fet ja teníem alguns contactes amb fotògrafs professionals,
però la pandèmia ho va parar.
En la subvenció que hem demanat a l’Ajuntament hem inclòs
un apartat dedicat a subvencionar aquest tipus de ponències.
Penses que hi ha per part dels socis un interès majoritari en
algun gènere fotogràfic específic que predomini per sobre dels
altres? Si és així, quin o quins diries que són?
Probablement la fotografia de viatges i paisatges sigui la més
majoritària, però no crec que domini de forma absoluta l’interès
dels socis. De fet, cada cop més veiem aparèixer moltes fotos
arquitectòniques i d’estudi.

L’entrevista

Jordi Mestrich
Poden disposar els socis d’accessoris i material fotogràfic per
al seu ús temporal? I d’espais com, per exemple, un plató amb
il·luminació artificial, material, etc.?
Tot el material que pertany al Fotoclub (focus, pantalles, fons,
etc.) està a disposició dels socis. Només cal demanar-lo al
vocal corresponent i fer-se responsable del seu ús.

Xavier Modamio (Foto: Josep Maria March)

En quin o en quins aspectes creus que el Fotoclub podria
millorar?
Entre els socis trobem una disparitat de coneixements força
evident. Això en si mateix no hauria de ser un problema, però
el que em preocupa és que es puguin formar grups separats
diferenciats per nivells d’experiència. Caldrà evitar de trobarnos per una banda amb socis als quals el nivell mitjà del club
no els satisfà i s’avorreixen en les activitats que organitzem,
mentre que per l’altra banda tenim socis que consideren que
el seu nivell no està a l’altura i no participen en les activitats
proposades. Cal que entre tots busquem la manera d’evitar
aquestes situacions i que aconseguim engrescar a tothom en
les activitats del Fotoclub.

I una pel·lícula?
No soc un gran cinèfil, però potser una pel·lícula que em va
impactar és Amarcord, de Federico Fellini. El tractament dels
personatges, l’ambientació a la Itàlia de Mussolini, la música...
Tot, envoltat d’una ironia típicament italiana, fa que la pel·lícula
sigui una obra mestra.

Per acabar: una novel·la?
Una novel·la que m’ha marcat és El sueño del celta, de Mario
Vargas Llosa. Es tracta d’una novel·la històrica al voltant de la
vida de Roger Casement (1864 -1916), qui va posar en evidència
l’explotació, brutalitat i menyspreu per la vida humana de les
potències colonials envers les colònies ocupades (el Congo i el
Perú). Tot des de la perspectiva d’un irlandès que lluitava per la
seva independència.
Instagram: https://www.instagram.com/xavier.modamio/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/154207314@N02/

Nou a Flickr

Tens un àlbum nou a Flickr? Envia’ns l’enllaç i el publicarem

Tablao Sur, Josep Maria March

Verde, Paco Monforte

Camins de Rodonyà, Jordi Casademont

Clica sobre la imatge per accedir a l’àlbum
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Les galeries dels socis i col·laboradors

Tens presència, relacionada amb la fotografia, a la xarxa? Envia’ns les dades que vulguis i ho publicarem
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donec.Perficiam.foto@gmail.com

Donec Perficiam representa la idea que, malgrat les contrarietats i
les derrotes, mai no es rendirem, sinó que persistirem en la lluita “fins a
reeixir”, és a dir, fins a aconseguir la victòria, la foto perfecta.
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