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la meva afició va començar d’una manera fortuïta. Quan tenia 
20 anys, treballava en taller de reparació de cotxes en el qual 
un company, d’origen peruà que no tenia massa diners, venia 
la seva càmera de fotografia: una Pentax K1000. Després de 
parlar-ho, i per fer-li un favor, la va portar i la vaig comprar per 
15000 pessetes. Encara que en aquell moment no tenia co-
neixements ni de fotografia ni de càmeres, reconec que va ser 
una gran compra i que actualment, abans prescindiria de la 
càmera que ara utilitzo que d’aquesta vella relíquia, la Pentax. 

Si em preguntessin quin és el tipus de fotografia en la que em 
sento més còmode, no podria donar una resposta del tot ob-
jectiva ja que no he practicat totes les tècniques; però, si que 
és cert que dels tipus que més m’agraden són la fotografia de 
paisatge, la realista i la social.

Des de fa uns quants anys, sóc soci de l’Associació Fotogrà-
fica Jaume Oller, una entitat en la que he tingut el plaer de 
conèixer a diverses persones de les quals m’agradaria citar a 
una, a en Jesús Gómez, una excel·lent persona que malaura-
dament ens va deixar. També, m’agradaria comentar que tots 
els membres de l’AFJO estan sempre disposats a resoldre 

EDITORIAL 3
qualsevol dubte, fet que personalment trobo molt positiu.
A nivell personal i en relació a les activitats que organitza l’AF-
JO, intento aportar el meu granet de sorra a les exposicions, 
al concurs mensual i a algunes de les sortides fotogràfiques. 
He tingut la sort d’assistir a dues de les que s’han fet en caps 
de setmana: la del Delta de l’Ebre i la de Cadaqués-Cap de 
Creus. He de dir que m’han encantat i les recomano a tots 
els socis i amants de la fotografia ja que passem moltes hores 
fent allò que estimem i d’altra banda, cal dir que la convivèn-
cia és també un punt que juga a favor.

Per acabar, m’agradaria agrair a totes aquelles persones que 
han format part o són part de la junta de l’Associació ja que 
sense elles seria impossible reunir a tots aquells als que tant 
ens apassiona la fotografia.

Una abraçada a tots/es.

Josep Cayuela 

Hola a tots, 



Fotos, per Josep Cayuela
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Celso Pereira ens va parlar de “Visual i Composició” amb 
l’assistència de 24 socis.

Sortida a fotogràfica a Cardona on hi van anar 16 persones.

Sortida macro al Montseny, els socis que hi varen anar és van 
trobar amb pluja i no van poder fer gran cosa.

Sortida macro al passeig Fluvial amb l’assistència de 8 socis.

Col·laboració amb la Protectora d’Animals de Granollers.

8 ABRIL: Il·lumina’t 24 ABRIL: Sortida a Cardona

30 ABRIL: Sortida al Montseny

10 ABRIL: Sortida 

9 i 16 ABRIL: Col·laboració
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Inauguració de l’exposició amb el tema Caos, al restaurant 
Anònims.

28 MAIG: Exposició ‘Caos’

El Joan Bigas i la Nuria Bigas ens van ensenyar com fer fo-
tografies sobre una “barreja d’oli i aigua” i les seves diferents 
possibilitats.

13 MAIG: Il·lumina’t



 A la nostra pàgina web trobaràs l’AGENDA actualitzada sobre les activitats futures que planteja l’Associació.

Sortida pràctica a Odena del Taller de Fotografia nocturna i 
Lightpainting (pintar amb llum).

Sopar d’estiu, amb l’entrega de premis als guanyadors de la 
fotolliga del curs 2015-16. 
Guanyadors infantils: Guillem i Bernat Gil; guanyadors adults: 
Joan Bigas, Antònia Morató i Cecili Gil.

2 JULIOL: Sortida a Odena 

9 JULIOL 
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Conferencia d’Eric Gràcia sobre “Aspectes legals de la fotogra-
fia Amateur”.

Taller de Fotografia nocturna i Lightpainting (pintar amb llum) a 
càrrec de Fran Palmero i Eric Marsinyac.

10 JUNY: Il·lumina’t

11 JUNY: Taller fotografia nocturna

Inauguració de l’exposició dels alumnes 
del curs d’iniciació a la fotografia digital II 
i III.

30 MAIG i 1 JUNY: Exposició Curs Iniciació

http://www.afjaumeoller.cat/agenda/agenda.php


Castell de Burriac

És un castell medieval que s’alça sobre el turó de Burriac, al terme de Ca-
brera de Mar i tocant al d’Argentona. Situat dalt d’un turó a 400 metres so-
bre el nivell del mar. Té sota seu un antic poblat ibèric. Per la seva situació 
és molt visible des de bona part del Maresme central i está habilitat per a la 
visita. És un passeig molt agradable que es pot fer amb tota la família.

Castell de Tona

Està situat sobre un turó de cim pla i extensa, al costat del nucli urbà de la 
població de Tona a la comarca d’Osona. El castell està emplaçat a la punta 
nord-oriental i es domina una extraordinària panoràmica cap al Massís del 
Montseny, Collsuspina i Muntanyola.
Un lloc ideal per fotografiar els paisatges típics de la zona.

ON POTS ANAR A FER FOTOS?
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Montblanc

El nom de Montblanc té el seu origen en la manca de vegetació que tenia el Pla de Santa Bàrbara. Fou aquí 
on ràpidament es construïren un castell, al costat d’una petita església i una rudimentària muralla en forma 
triangular.
Durant dues setmanes (del 22 d’abril a l’1 de maig de 2016) els carrers i places de la vila llueixen els colors 
de les quatre cases més nobles i les torres i muralles s’engalanen amb antigues banderes senyorials. Els 
principals actes són: el Dracum Nocte (l’arribada de les forces del mal), el mercat medieval, el macro espec-
tacle de la representació de la llegenda de Sant Jordi, el sopar medieval, el torneig medieval i el concurs de 
joglars.

ON POTS ANAR A FER FOTOS?
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L’HOME EUROPEU
Exposició col·lectiva de Michal Iwanowski, France Keyser, Pie-
ro Martinello, Dana Popa de Temàtica social en un entorn em-
blemàtic, els Jardins del Palau Robert. On les fotografies Ape-
l·len a la noció de la identitat europea i reflexiona sobre el seu 
sistema de valors per evitar repetir de nou els mals del passat. 
Què significa avui dia ser europeu? Quins esquemes mentals 
arrosseguem?

SOM FRANCESOS I MUSULMANS / France KEYSER

Avui dia, uns 400.000 francesos són musulmans participants. 
Els mitjans de comunicació difonen estereotips sobre ells, i 
massa sovint tendeixen a associar-los amb pràctiques fona-
mentalistes i a considerar-los incapaços de ser francesos com 
la resta. Anant a buscar a aquests nous francesos i posant 
cara a la seva majoria silenciosa, fa una tasca pedagògica per 
moderar el debat i aclarir malentesos. Mostrar que els musul-
mans francesos creuen en els valors de la república i en la laï-
citat. Estan construint una nova manera de viure la seva religió 
i s’ha adaptat als consums dels països on resideixen. 

PALAU ROBERT
PASSEIG DE GRÀCIA, 107
FINS EL 4 DE SETEMBRE

LES EXPOSICIONS
per Núria Bigas 17



RADICALIA/ Piero MARTINELLO
Amb la definició de radical com a punt de partida el fo-
tògraf Prieto Martinello ha viatjat per tot Itàlia buscant 
homes i dones que -cadascuna a la seva manera i per 
raons diferents- hagin adoptat opcions i estils de vida 
radicals.
Pobres, criminals, devots i monges de clausura cobren 
vida en una sèrie de retrats en què el mitjà fotogràfic 
apareix en la seva forma pura o bé integrat en fotos de 
passaport, pintures religioses o fotos d’arxiu policials. 
Àlbum conceptual que ens porta a una identitat euro-
pea profundament arrelada en l’enaltiment d’unes quali-
tats estereotípiques i el rebuig de les seves desviacions 
i porta a reflexionar sobre la repressió d’aquest poble i 
l’estigmatització dels condemnats.

EL NOSTRE PARE CEAUSESCU/ DANA POPA
Fotografies documentals que replantegen el present a través del passat imaginat. Fa una aproximació a la gene-
ració romanesa que va néixer més a prop del capitalisme que del comunisme. Retrat íntim de la vida quotidiana 
d’una generació que no té records del comunisme i que creix amb desconeixement de la història recent i de l’im-
pacte que ha tingut. La joventut del postcomunisme ha crescut convençuda que cal buscar una vida millor en un 
altre lloc. 

LES EXPOSICIONS
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LLUNY DE LA GENT (2012-2014) / Michail IWANOWSKI
Artista i fotògraf documental. La seva obra explora la relació entre paisatge i memòria i dóna visibilitat al transcurs 
silenciós de vides i històries en les quals altrament no es fixaria ningú. Homenatge silenciós als nostres avantpas-
sats i als fugitius d’avui dia, que van fugir i fugen a la recerca de la seguretat. Ho fa a través de documentar amb 
fotografies els 2200 quilòmetres de trajecte que van fer el seu avi i el seu germà, el 1945, entre un Gulag de Rús-
sia, del qual van escapar, i Wroclaw (Polònia) on estava la seva família. L’estiu del 2013, 70 anys més tard, segueix 
els passos de la seva fugida, amb l’ajuda d’un diari que havia escrit el seu oncle, i la documenta a través dels ulls 
d’un fugitiu modern. Superposades en un mapa on està marcat el trajecte de la fugida èpica hi ha les fotografies 
del paisatge que el fotògraf es va trobant. 

LES EXPOSICIONS
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FUNDACIÓ FOTO COLECTÀNIA
JULIÁN ROMEA, 6, BARCELONA

FINS EL 10 DE SETEMBRE

“VIVIAN MAIER. IN HER OWN HANDS”
Més de 80 fotografies, la majoria inèdites.
Fotògrafa urbana americana que va fotografiar la gent i l’arquitectura dels anys 50-60 de Nova York i Chicago, Los 
Angeles principalment. La seva obra resta desconeguda fins que al 2007 un col·leccionista americà no va adquirir 
els seus negatius. 

LES EXPOSICIONS
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Steve McCurry

Lee Jeffries

Es va fer famós per la foto de la nena Afganesa presa en un camp de refugiats a Pesha-
war, Pakistan. La qual va ser nomenada com la foto més reconeguda per National Geo-
graphic.

Aquí la seva pagina personal:
http://stevemccurry.com/

La seva col·lecció de retrats de persones sense llar en blanc i negre és simplement impres-
sionant. Diu Lee que les seves fotos representen un senyal d’esperança en els ulls dels seus 
súbdits.

La seva galeria:
http://leejeffries.500px.com/homeless

A LA XARXA
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Jimmy Nelsson

Eric Lafforgue

Jimmy és conegut pels retrats de persones tribals o indígenes preses en més de 16 paï-
sos. El llibre de fotografies de Nelsson actualment és valorat com una peça de col·lecció.
Podeu veure el seu treball aquí:

http://www.younggalleryphoto.com/photography/nelson/

Famós per les seves fotografies a Corea del Nord, Eric Lafforgue té una història per a cada 
fotografia que ha pres. Des de les tribus de Namíbia fins als Yezedis de Kurdistan. Els seus 
contes fascinen i les seves fotografies plenes d’emocions han donat la volta al món.

La seva pàgina:
http://www.ericlafforgue.com/

A LA XARXA
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Publicada per Cesc, el 9 de juny

Agus ha dit...

Bona.

Josep Hospital ha dit...

Genial !!!

Tomàs ha dit...

Una gran composició per una crua realitat, 
bona Cesc 

Ferran ha dit...

Sento discrepar Cesc. Crec que una foto ha 
d’exlicar les coses ella sola i la fotografia que 
has penjat a mi no em diu res si no va acompan-
yada dels comentaris que has fet. ;-)

Després d’una sortida amb ells ho veus diferent.

Cesc ha dit...

Hola Ferran, en part et dono la raó però, quan estas al davant, el que 
menys se’m va acudir va ser buscar possibilitats. Majoritàriament vaig 
aplegar cartró jo també. La resta de les fotografies que vaig fer no 
m’agraden. Va ser una experiència xocant. estic en contacte amb la 
persona que vaig anar i no sé si repetint-ho podria treure alguna cosa 
més, em va costar donar prioritats. De tota manera molt agraït pel 
teu comentari, que per altra banda la fotografia sense el text no diria 
massa.
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Abril
Vicis

Joan Bigas

Abril infantil
Vicis
Guillem Gil

FOTOLLIGA 2015/16
Guanyadors 24



Maig
Pas del temps

Joan Navarro

Maig
Pas del temps
Joan Bigas
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Juny
La tempesta perfecta
Cecili Gil
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Al 1980, el fotògraf francés Raymond Depardon va rebre 
l’encàrrec d’un diari británic de fotografiar els contrastos entre 
la gent rica i la gent pobre de Glasgow. No parlaba anglès  
i no havia esta mai a Glasgow. Depardon no va trobar interés 
en la clase rica però si en els barris pobres on la política de 
Thatcher havia deixat zones industrials tancades i un atur 
massiu. Les seves fotos mostren la violencia i la duresa de 
l’època des d’una vessant poética i misteriosa. Depardon 
va utilitzar una Leica R i película Kodachrome 64 (que ja no 
existeix) i va aconseguir reflectir la llum i l’ambient tant típic 
del nord britànic. Ara aquelles fotos han estat recollides en un 
llibre (29 euros a Amazon) publicat per l’editorial Seuil ja que 
aquelles fotos mai van ser publicades pel diari que les  
va encarregar.

LLIBRES
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https://vimeo.com/160108419


Definició:

La distància hiperfocal és la distància d’enfocament en què s’aconsegueix la major profunditat de camp, estenent 
aquesta des de la meitat d’aquesta distància fins a l’infinit. Enfocar en aquesta distància ens ajudarà a obtenir la 
màxima nitidesa en les nostres fotos, quan necessitem un enfocament d’aquest estil.

Utilitats:

Fotografia de paisatge, fotografia nocturna, fotografia d’estels i tota aquella on volem un enfocament molt ràpid amb 
una bona profunditat de camp.

De què depèn :

La distància hiperfocal depèn de la distància focal de la nostra lent, de l’obertura de diafragma utilitzada i del factor 
de retallada del sensor de la nostra càmera. Així anirà variant en funció del zoom que apliquem, del nombre f ajustat 
i el model de la nostra càmera.

35TÈCNICA
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Com es pot calcular :

La distància hiperfocal es pot calcular amb la següent expressió:

H=(F*F)/(f*d)

On H és la distància hiperfocal, F és la distància focal del teu 
objectiu, f l’obertura del diafragma, i d el diàmetre del cercle de 
confusió.

De tots els termes de la fórmula potser el més estrany per a no-
saltres sigui el de cercle de confusió.

Què és el cercle de confusió ?

La indústria de la fotografia ha establert que un cercle de confu-
sió acceptable és aquell punt que ampliat en una foto impresa de 
mida 20 x 25 cm vista des d’una distància de 61 cm no pot ser 
percebut per l’ull humà. Es reconeix internacionalment que cercle 
de confusió no ha de ser major de 0,25 mm de diàmetre.

I ... a la pràctica ?

Veieu l’apartat tecnologia d’aquesta revista ....

TÈCNICA
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Podem buscar la distància hiperfocal de diverses formes:

• Amb taules de doble entrada específiques per a la 
nostra màquina, que evidentment no són gaire pràctiques, 
però que si no tenim cap aplicació informàtica ens poden 
servir a qualsevol lloc.
La podeu construir, imprimir i plastificar per portar amb el 
vostre equip.

http://www.dofmaster.com

• Mitjançant aplicacions on line com:

http://es.photopills.com/calculadoras/pdc

però requereixen de connectivitat i no sempre podem es-
tar connectats.

• Aplicacions locals per mòbil, que no necessiten de 
connectivitat, com per exemple Dofmaster  o Photopills, 
ambdues de pagament.

TECNOLOGIA
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TRENCADÍS:

	 El	 trencadís	 és	 una	mena	 de	mosaic	 de	 fragments	 ceràmics	 típic	 de	
l’arquitectura	modernista.	Els	arquitectes	del	modernisme	van	ser	molt	pro-
clius	en	 l’ús	de	 les	 rajoles	ceràmiques,	però	Antoni	Gaudí	va	proposar	uns	
sistemes	fins	aleshores	inèdits.	Josep	Maria	Jujol	i	Gibert	va	ser	l’encarregat	
d’aplicar-les	i	qui	li	va	donar	la	personalitat	característica.	Utilitzava	peces	de	
rebuig	de	 la	 fàbrica	Pujol	 i	Bausis,	emplaçada	a	Esplugues	de	Llobregat,	 i	
també	trossos	de	plats	i	tasses	de	cafè	de	pisa	blanca	d’altres	manufactures	
d’Espanya.	També	va	utilitzar	rajoles	de	ceràmica	i	el	mosaic	amb	la	tècnica	
de	l’opus	tessellatum.	Per	tal	d’aconseguir	cromatisme,	es	va	decidir	a	utilitzar	
ceràmica	esmaltada	que	ofereix	colors	vius	i	aprofita	la	superfície	llisa	i	polida	i	
alhora	la	superfície	tridimensional	de	la	seva	arquitectura	per	causar	el	màxim	
efecte	de	brillantor	a	l’incidir-hi	la	llum.	La	tècnica	va	ser	utilitzada	per	primera	
vegada	per	al	picador	de	l’entrada	de	la	finca	Güell	de	l’avinguda	de	Pedral-
bes	on	l’arquitectura	sinuosa	convertí	en	necessitat	trencar	rajoles	on	no	n’hi	
podia	haver	de	senceres.	En	trossejar	les	rajoles	que	ja	tenien	la	seva	pròpia	
decoració	i	fer	una	nova	composició	sense	res	a	veure	amb	els	dibuixos	de	
les	peces	senceres	i	que	a	més	a	més	barreja	amb	fragments	de	diferents	
peces,	s’aconsegueix	efectes	visuals	peculiars	i	distintius	de	la	tècnica.	

EL TEMA
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Rafa Fernández
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Rafa Fernández
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Rafa Fernández
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Rafa Fernández
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Rafa Fernández
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Àngel Tudela
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Josep Torras
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Mercè Rodríguez
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Maria Lluïsa Iborra
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Vicenç Pastor
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Xavier Moya
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Yoly Pérez

CURSOS D’INICIACIÓ
per Mercè Rodríguez 55



Aquesta publicació digital està dirigida als socis de l’AFJO, no té cap ànim de lucre i totes les fotos publicades tenen dret d’autor.

Associació Fotogràfica Jaume Oller
Centre Cívic Jaume Oller, Mare de Déu de Montserrat, 47 08401 Granollers
correu@afjaumeoller.cat |   http://www.afjaumeoller.cat
Disseny i maquetació: Alba Luís   |   Correcció: Magda Noguera
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