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Sovint són molts els que, per definir la fotografia, utilitzen la 
famosa frase extreta d’un antic proverbi xinès : Una imatge 
val més que mil paraules. 

A mi personalment, m’agrada més fer-ho amb quelcom més 
curt: instantània. Ja sé que alguns pensareu que no és mas-
sa correcte, ja que algunes fotografies es fan amb un temps 
d’exposició llarg, però el temps que utilitzem és pura aplica-
ció de la tècnica per aconseguir un instant únic i irrepetible 
que, en definitiva, és el que busca el fotògraf. 

El passat mes d’agost, veient la televisió algunes de les proves 
dels Jocs Olímpics de Río, vaig fixar-me en els fotògrafs que 
cobrien l’esdeveniment, i vaig poder comprovar, com estratè-
gicament situats, seguien la competició i, quan aquesta aca-
bava, molts d’ells sortien corrents, a buscar als guanyadors 
per tal de poder captar el millor instant que reflectís l’èxit 
aconseguit.

Aquells a qui els agrada la fotografia de paisatge i que cer-
quen la millor expressió del mateix, busquen la llum, la dis-
tància, el cel, el clima… i tot per aconseguir  l’instant que 
els aportarà la millor plàstica. 
També els qui fan fotografia macro o d’aproximació, que no 

EDITORIAL 3
paren mai de documentar-se sobre espècies d’animals i plan-
tes per tal d’anar a cercar-los allà on es puguin trobar i, pa-
cientment, elaborar l’entorn més indicat i esperar l’instant  
que millor els permeti mostrar la seva màxima bellesa.
I què me’n dieu de la fotografia urbana, la que mitjançant 
el dia a dia de la gent, les seves vides, el seu tarannà i la seva 
quotidianitat, ens ofereixen tants i tants  instants, que si no 
fos per la fotografia ens passarien desapercebuts – d’això qui 
més en sap és el fotògraf  Joan Colom, que tan bé va captar 
la gent de Barcelona -.

Fins i tot, el fotògraf  més principiant, quan ha de fer una foto 
amb un grup d’amics o familiars abans de disparar la càme-
ra , el mòbil o la tablet, es tira endavant , endarrere, cap a 
la dreta o l’esquerra, - segons convingui -i els hi diu allò de: 
Lluííííís, o pa-ta-ta, perquè instintivament vol copsar el mi-
llor instant  de tots per recordar.
 
No esmentaré ara totes les especialitats fotogràfiques, però 
no dubto que en fer-ho, hi trobaria, la paciència, la concen-
tració, la preparació, la formació, el seguiment, la documen-
tació, el desplaçament, la recerca… per, en totes elles, acon-
seguir l’instant, que compensarà tot l’esforç realitzat. 

            Josep

Tot per un instant 
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QUÈ HA PASSAT?

Primera sessió de l’il·lumina’t. Van assistir-hi 26 per-
sones, on el fotògraf Ramon Cugat ens va fer unes 
pinzellades del què serà el curs de Lightroom que 
comença a l’octubre. 

Comença el curs de Lightroom impartit per Ramon 
Cugat, al Centre Cívic Palou, amb 16 inscrits. 

Comença el curs “Iniciació a la fotografia digital I”, 
impartit per Anna Rodríguez al Centre Cívic Jaume 
Oller.

Vàrem fer un acte de benvinguda als nous socis de 
l’AFJO. Ens va servir per a conèixer-nos i saber què 
ens ha motivat a formar part de l’Associació i què 
n’esperem d’ella.
La nostra companya Consol Areñas ens va fer la pre-
sentació de l’exposició “Els in (Visibles)” organitza-
da pels Amics del Xiprer.

9 SETEMBRE: Il·lumina’t 6 OCTUBRE

5 OCTUBRE

14 OCTUBRE: Il·lumina´t

14per Jaume Caballé



ON POTS ANAR A FER FOTOS?

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

L’aspecte més destacat pels visitants del Parc és el seu paisatge. 
Aquest paisatge espectacular està format per una sèrie d’elements 
que es complementen, d’una manera gairebé perfecta, per donar 
lloc a un harmoniós conjunt de pics afilats i crestes vertiginoses, bos-
cos frondosos i prats verds, rius d’aigües clares i llacs profunds.

La base del paisatge la formen les roques, el relleu escarpat i les 
grans parets rocoses són conseqüència de l’erosió provocada per les 
glaceres que van ocupar aquestes valls, fa uns 50.000 anys. La fu-
sió d’aquestes llengües de gel va deixar al descobert un lent treball 
d’escultors del paisatge. L’aigua del desglaç va omplir tots els forats, 
dibuixant taques blaves sobre les roques i va formar boniques cas-
cades que saltaven els desnivells existents entre la vall principal, on 
l’erosió va ser més gran.

15per Antoni Sesen



ON POTS ANAR A FER FOTOS?

Massís del Pedraforca

El Pedraforca és una emblemàtica muntanya de Catalunya, 
situada entre els termes municipals de Saldes i Gósol, al Ber-
guedà. Té una forma molt peculiar, formada per dues carenes 
paral·leles (els pollegons) unides per un coll (l’Enforcadura). El Po-
llegó Superior té una altitud de 2.506,4 metres (amb 
un cim secundari, el Calderer de 2.496,7 metres) i 
el Pollegó Inferior de 2444,8 m. L’Enforcadura se si-
tua a 2.356,2 m i té una tartera a cada banda. La 
singularitat de la seva forma, junt amb el fet que el 
massís no forma part d’una serralada pròpiament 
dita han convertit la muntanya en una de les més 
famoses del territori català.

Es va formar fa uns 25 milions d’anys. L’erosió del 
vent i l’aigua li va donar la seva forma actual al 
cim, que està composta per materials més sensibles 
a l’erosió. Addicionalment, els períodes de gel i 
desgel han esmicolat progressivament la roca, for-
mant la famosa tartera de la cara est.

16per Antoni Sesen



L’EXPOSICIÓ

Selecció de 80 retrats de personatges barcelonins, la major part en 
blanc i negre, del reconegut fotògraf  de moda gallec Manuel Ou-
tumuro (Ourense de 9 setembre 1949), resident a Barcelona des de 
ben petit. La col·lecció exposa part del seus treballs diaris durant els 
últims vint anys.

“Davant un retrat de Manuel Outumuro no es té mai la sensació 
que s’hagi enxampat el model desprevingut [...] és com si  dut per la 
complicitat i el respecte que sent pels personatges que retrata, hagués 
renunciat d’entrada a l’element sorpresa. I, tanmateix, hi ha alguna 
cosa intrigant en els seus retrats, que fascinen justament per l’impre-
vist”. 

Manuel Outumuro està considerat com un dels millors fotògrafs de 
moda espanyols. En aquesta exposició, a part de personatges del món 
de la moda, també n’inclou d’altres àmbits com el món de la música, 
l’esport, la literatura....A mi, personalment, el de la Silvia Pérez Cruz 
m’ha captivat. 

© Outumuro

17OUTUMURO BCN RETRATS, per Núria Bigas



L’EXPOSICIÓ
Si t’agrada aquest gènere, no dubtis a entrar al Palau Robert i 
gaudir d’aquestes 80 fotografies, que dignament il·luminades, 
omplen les parets de la sala 1 i 2.

PALAU ROBERT
Passeig de Gràcia, 107
Fins el 26 de febrer

© Outumuro© Outumuro
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L’EXPOSICIÓ
....m’agradaria recuperar un espai expositiu...L’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. Tot i que l’espai i la llum són precaris, 
crec que és un bon lloc per veure treballs amb mirades i interpre-
tacions diverses, sobre un mateix tema o gènere com pot ser retrat, 
bodegó, paisatge, urbana...o sobre un mateix fil conductor com 
pot ser el de l’exposició actual: Crea Autories, exposició col·lectiva 
del curs de Fotografia d’Autor. 

Els autors i autores d’aquesta exposició fotogràfica responen amb 
les seves imatges preguntes que la paraula formula: crea l’autoria 
o el temps?, o el cos?, o la natura?, o l’espai?, o el somni?, o el 
vent?, o l’atzar?, o la semblança?  amb la finalitat que l’espectador 
en rebi les emocions i alhora en tregui conclusions.

Per veure’n els treballs....hi haureu d’anar!!!

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS c/ Comte Urgell, 187

19CREA AUTORIES Diversos autors, per Núria Bigas



A LA XARXA (Macrofotografia extrema) 

Quesabesde: Macrofotografía extrema amb Angel Febrero

Macros muy Macros

Caborian: Macrofotografia extrema amb Jorge Fardels 

http://www.macrosmuymacros.com/index.php/es/galerias/john-hallmen

http://www.caborian.com/tecnica-fotografica-macrofotografia-extrema-con-jorge-fardels/

http://www.quesabesde.com/noticias/macro-extremo-angel-febrero_11773

Angel Febrero explica com realitzar aquesta disciplina tan extrema i on els resultats 
són tan espectaculars.

En aquest enllaç el fotògraf  Jorge Fardels ens ensenya la seva tècnica i també s’hi poden 
veure diverses de les seves fotografies.

Aquesta és una web en espanyol dedicada al macro extrem on es pot gaudir de diverses 
galeries i alguns tutorials.

AlHabshi Gallery

http://alhabshi.deviantart.com/gallery/
I aquí podeu gaudir de la galeria del fotògraf  AlHabshi, tot un especialista en aquest 
tema.

20per Antoni Sesen
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LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Cesc, el 30 de setembre

Juanjo ha dit...

Bona foto Cesc, com portes el projecte dels 
números de carrers?

Cesc ha dit ...

El tinc moooolt aparcat. Costa molt trobar 
números diferents, no hi ha massa originalitat. 
Ara “quan sigui gran” si m’animo el 
reprendré.

Tomàs ha dit...

Bones troballes Cesc !!!

Frederic ha dit...

Seria molt interessant saber de quan és 
aquesta placa, poder per la edat de l’edifici.

21

Presumint de carrer amb historia

Carrer de la Constància #3
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Setembre -  El Sol  -  Ignasi Las HerasSetembre -  El Sol  -  Josep Cayuela

22Guanyadors 
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Guanyadors 

Octubre  -  Llibres al carrer  -  Agustí González

Octubre  -  Llibres  - Joseph Hospital



TÈCNICA

Imagineu-vos una fotografia, com la de la noia del costat, que té 
un primer pla que voleu destacar i un fons que li resta protago-
nisme, el fons verd molesta perquè està massa il·luminat i com 
que la foto s’ha fet amb un gran angular l’enfoc és massa intens.
Farem un desenfocament gaussià sobre el fons i hi disminuirem 
l’exposició.

Obrim la foto en Photoshop i fem una selecció de la noia, el més 
exacte possible, si és necessari ens podem ajudar de “perfeccio-
nar bordes” per incloure tota la perruca.

Amb Crtl J, (cmd per Mac) es crea una nova capa només amb la 
selecció, dupliquem la capa fons també amb Ctrl J.

24Desenfocament i retoc del fons d’una fotografia



TÈCNICA
Amb Ctrl+click sobre la capa de la selecció carreguem aquesta a la capa còpia.
Seleccionem la capa còpia i eliminem la noia amb suprimir (en Mac <— ), si amb l’ull de la esquerra, amaguem la primera 
i l’ultima capa queda com la figura 2.
Ara amb la capa còpia seleccionada, traiem la selecció de la noia amb Ctrl D i apliquem un desenfocament gaussià (Filtro-
desenfocargausiano), d’uns 20 a 25 píxels, figura 3.
Ara podem fer visible la capa fons i la capa de selecció de la noia, figura 4.
Si volem fer més canvis a la capa fons els podem fer creant capes per sobre de la capa còpia, per exemple una capa d’expo-
sició per a disminuir-la o una conversió a B i N.
Podeu trobar més informació a:
http://www.fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/desenfoque-del-fondo-realista/

Figura 2 Figura 3 Figura 4

25Desenfocament i retoc del fons d’una fotografia
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L’ENTREVISTA 

Com i quan va néixer 
la teva afició per la 
fotografia?

Que tingui consciència, de 
sempre m’ha agradat la 
fotografia; a casa el pare era 
molt afeccionat, i tenia una 

càmera Zeiss Ikon amb la que retratava allà on anava, i també 
el meu germà; ell hem va passar la seva primera càmera, una 
petita Kodak TLR de doble objectiu, que es mirava des de 
dalt. Quan tenia uns disset anys vaig comprar la primera 
reflex, una Regula alemanya, i quan estava a la colla de 
sardanes Terra Aimada, amb en Jordi, varem aficionar-nos-
hi molt, fins i tot ens revelàvem  els rodets de negatius. Va ser 
llavors quan vaig aconseguir una ampliadora per positivar. 
Encara recordo aquella olor dels líquids de revelat, d’atur, de 
fixació, l’habitació amb el llum vermell...  Després fent fotos 
ales excursions a muntanya, i a l’Agrupació Excursionista 
de Granollers de les activitats. A la natura s’experimenten 
sensacions molt entranyables que la fotografia ajuda a recordar 
i mantenir vives.

A la muntanya, la foto és: document o obra d’art?

Ambdues coses, però, document sempre pot ser-ho. El paisatge 
evoluciona i canvia al pas del temps, un cas molt clar el tenim 
en les glaceres. Comparant les foto d’anys enrere i les d’ara, 
es veu com han retrocedit. 

Fer fotos ajuda a copsar millor el paisatge?

La fotografia ajuda a que el paisatge arribi a tothom, és 
poder mostrar llocs difícilment accessibles. Les fotos són per 
compartir, no per guardar. A la muntanya es viuen moments 
únics i costa plasmar-los en una imatge (un moment de fred, 
de vent o de calma, pau i serenitat o neguit i excitació, ...) 
però la fotografia pot arribar a captar aquestes sensacions i 
ens les fa reviure. 

Has fet cursets de fotografia?

Si. L’any 1978 amb el Grup de Fotografia Granollers vaig 
fer el d’iniciació a la fotografia, al qual pertany el meu oncle 
Pito; recordo en Muel, en Moreno, en Salvi,.. Després he 
assistit a altres cursos de tractament d’imatges digitals i retoc 
fotogràfic; i a l’Associació, per exemple, l’any passat un de 
fotografia d’autor.

Maure Luís i Enrech, té 60 anys 
és soci de L’Associació des de l’any 
2012, amb el número de soci 64.

26Maure Luís, per Montserrat Mas



L’ENTREVISTA

Què ens pots dir del concurs fotogràfic de l’AEG?

Junt amb en Jordi Icart, pensàvem que era important que els 
diferents actes i sortides de l’Agrupació quedessin documentats 
fotogràficament. Ell també tenia molta afició a la fotografia i 
disposava de laboratori. Amb motiu de celebrar els 75 anys de 
l’Agrupació, un dels actes va ser una exposició de fotografies 
retrospectives que teníem a l’arxiu de l’Agrupació, i es va 
tancar la celebració amb un concurs. D’aquí va sorgir la idea de 
continuar el concurs de fotografia que es va iniciar l’any següent, 
i ja en portem 11. Ho fem, no per un esperit competitiu, sinó 
per gaudir i mostrar tan bones imatges de muntanya que es fan, 
i fer-ne difusió. Amb les fotografies premiades l’AEG editava 
un calendari, fins que els pressupostos ens l’han fet inviable. El 
concurs té molt bon nivell i hem pogut ampliar les temàtiques 
inicials: al tema de Muntanya i actes de l’AEG s’hi afegit el 
Premi Jordi Icart d’espeleologia, i el barranquisme. 

A l’Agrupació disposeu d’un arxiu fotogràfic?  

Si. Tenim interès en conservar les imatges i en tenim moltes, però 
no les tenim prou ben classificades. Hi ha fotografies antigues, 
i de socis que han cedit el seu fons fotogràfic-excursionista com 
són en Jaume Riera Prat, Josep Riera Rovira, i d’altres. També 
fotografies de socis fundadors com Salvador Llobet, Font de 
Falgars, etc. També anem creant un fons amb fotografies 
publicades al Butlletí d’activitats editats. 

RAW o Jpeg?

RAW; facilita el revelat posterior i el retoc com fèiem amb el 
B/N. El digital té molts avantatges, entre elles permet fer fotos 
amb molt poca llum. Però jo encara no he pogut aconseguir 
la mateixa qualitat i contrast de tons que amb les diapositives. 
Una gran avantatge de l’arxiu digital és que el temps no altera 
els colors.

Retoques les teves fotos amb ordinador? 

Si, sempre faig un mínim d’ajustos i prou. Penso que el fotògraf  
ha de saber captar la imatge amb la qualitat que la vol. Tot i que 
el retoc pot ser una eina per crear una obra artística, pensant 
en utilitzar-la amb aquest finalitat amb retocs evidents. En el 
que no estic d’acord és amb el retoc per falsejar la realitat.

Què aconsellaries a una persona que es volgués iniciar 
en la fotografia?

Sobretot que no tingui por i que deixi anar la imaginació. Que 
retrati tot allò que li suggereixi, i que comparteixi les experiències 
i les idees amb altres persones aficionades (persones que pot 
trobar en associacions fotogràfiques). Que s’ho passi bé darrera 
de la càmera. 

27Maure Luís, per Montserrat Mas



L’ENTREVISTA

Fer una foto és una manera diferent de veure el món, i qualsevol 
petit detall pot destacar i agafar protagonisme. És aleshores 
quan s’obren més maneres de veure, de pensar, i practicar, 
i concentrar-te en aquella idea del que vols expressar. En 
fotografia, una persona pot creure que no té res a dir, però pot 
arribar a descobrir que sí que en té, i moltes. I que no cal un 
sofisticat equip fotogràfic; amb una petita càmera es poden 
captar moments i instants únics, diferents i més interessants 
que una persona amb un equip sofisticat.
 
Voldries afegir algun comentari o dir alguna cosa 
que no t’he preguntat?  

Agrair-te la confiança que m’has donat per parlar sobre 
fotografia. i aprofito l’ocasió per donar les gràcies als associats 
que treballen per l’Associació, que destinen hores per compartir 
i organitzar cursos i trobades en les que compartim i aprenem 
fotografia. Compartir aquesta afició és bo per a tothom, i 
també per a tota la ciutat.

Gràcies Maure per explicar-nos què podem sentir en 
la natura, i la capacitat que té la fotografia per captar 
moments únics, no oblidar-los, i transmetre’ls a altres 
persones. 

28Maure Luís, per Montserrat Mas
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Voigtländer és una marca de càmeres fotogràfiques que va 
jugar un paper destacable en els començaments de la foto-
grafia, durant el segle XIX. 

Entre altres èxits, van fabricar el primer objectiu que feia 
servir càlculs tècnics en la seva construcció. La compan-
yia original es va crear l’any 1756 a Viena (Àustria), si bé 
posteriorment va mudar la seva seu tradicional a la ciutat 
alemanya de Braunschweig, a la qual ja tenien seu altres 
importants empreses del sector.

L’any 1898 l’empresa familiar va sortir a borsa, passant a 
ser controlada el 1925 per la companyia Schering, que va 
ampliar enormement la seva capacitat de producció. 

Les dècades següents es va convertir en paladí indiscuti-
ble en el seu camp i va introduir nombrosos i innovadors 
productes que posteriorment es convertirien en normals 
(entre ells el primer objectiu zoom de 35 mm i la primera 
càmera compacta amb flash incorporat), esforçant-se a fer 
que la fotografia fos assequible a tots.

Ara el nom de Voigtländer l’explota comercialment la mar-
ca Cosina.

TECNOLOGIA 41Voigtländer



Productes actuals.

Voigtländer va fabricar fins no fa gaire temps màquines analògi-
ques, la sèrie Bessa, i ara utilitza el nom per a fabricar objectius 
manuals d’alta qualitat.

Dos objectius interessants

La sèrie Nokton per a MFT (micro quatre terços), un conjunt 
de quatre lents de 10.5, 17.5, 25 i 42.5 mm de focal, però d’una 
obertura màxima de 0.95.

La sèrie VM per a càmeres telemètriques i mirrorless, on desta-
ca per la seva estructura i presència el 50 mm /F3.5 Heliar, un 
objectiu que podem classificar de vintage, però amb una tècnica 
moderna, amb un diafragma de 10 pales que arriba fins a F22.

TECNOLOGIA 42Voigtländer



EL FOTÒGRAF

Més que una entrevista, aquest article és el resum d’una agradable conversa 
amb en Ramón Ferrandis.

Ramón Ferrandis, va néixer a La Garriga el 1957, tercera generació 
d’una família de farmacèutics. Des de petit va tenir molt clar que 
es volia dedicar al món de la imatge, ja un dels seus avis, a principis 
del segle passat, a la farmàcia que tenia havia venut productes de 
fotografia i l’altre s’hi dedicava com a afeccionat.

Quan tenia 16 anys es va posar a treballar per a poder-se comprar una 
càmera de super 8, arrel d’això va descobrir que el que l’interessava 
era la fotografia. Va començar amb un curs general de fotografia 
i revelat per correspondència, posteriorment va estudiar durant 5 
anys a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya on es feien uns 
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cursos d’ensenyament no reglat sobre fotografia.
Durant aquests anys d’estudi, ja va col·laborar 
amb la publicació Plaça Gran de Granollers com 
a cap de secció de fotografia i fotoperiodista, 
va seguir estudis de fotoperiodista a l’IDEP 
i fins ara continua la formació permanent.

Va seguir col·laborant a diverses publicacions com 
l’Actualitat Comarcal. Els anys 80 ja treballava 
com a “freelance” per El 9Nou seguint els equips 
de futbol del  Barça, l’Espanyol  i  Sabadell, també 
alguns equips catalans de basquet. L’any 1989 El 
9Nou decideix obrir redacció i editar un periòdic 
al Vallès Oriental i des de llavors hi ha treballat 
sense interrupció com a cap de secció de fotografia.
 
Hi ha realitzat tot tipus de feines, com les de revelat 
fins l’any 92, llavors es va començar a escanejar, ens 
aquells moments les fotos del periòdic eren en color 
a la portada i contraportada i en blanc i negre a 
l’interior, la qual cosa obligava molts cops a dur dues 
càmeres una per cada tipus de rodet, posteriorment 
es disparava tot en color encara que la majoria de 
fotografies es publicaven en blanc i negre. A finals 
del 2003 es va fer el pas al digital, i això, entre altres 
coses, li permet actualment treballar des de casa.

Ramón Ferrandis, el fotògraf de El 9Nou, per Frederic Monmany.



EL FOTÒGRAF

Una de molt important és que conserves el negatiu, ara 
mateix ho tenim tot en CDs, DVDs, discs durs, al núvol …, 
la conservació del digital és un problema, d’aquí 20 anys ho 
podrem obrir ?

Dispares Raw o Jpg ?

Per la feina sempre en Jpg, les fotos les tracto molt poc, donar 
el perfil de la rotativa, una mica de nivells, d’enfocament i 
endavant, només disparo en Raw si les condicions de llum 
són complicades o per treballs no periodístics.

Canon o Nikon ?

Nikon, per una qüestió molt senzilla, la primera càmera que 
vaig tenir, als 16 anys, va ser una Nikormat FT de segona mà, 
amb un 50mm 1.2, una òptica molt bona i Nikon ha tingut 
el gran encert de que les òptiques d’aquell moment encara 
serveixen avui en dia i principalment per això no he canviat, 
encara que la majoria de fotoperiodistes fan servir Canon. El 
gran canvi del fotoperiodisme ha estat l’autofocus, ara seria 
incapaç de disparar en manual.

Es pot viure del fotoperiodisme ?

No per fer-se ric però si per viure amb normalitat, dec ser 

dels pocs de la comarca que pot viure d’aquesta professió, 
no faig fotografia social que sí pot reportar més benefici 
econòmic. 

Quin és el futur del fotoperiodisme ?

Avui a qualsevol lloc hi ha una persona amb una càmera ja 
sigui el mòbil o de un altre tipus. El futur crec que bàsicament 
estarà en l’esport, pels grans esdeveniments i en països amb 
conflictes, on la majoria són freelance que es busquen la vida 
d’aquesta manera.

Com veus el futur de les publicacions regionals o locals ?

Jo conec El 9 Nou, és una empresa molt seriosa que va 
començar amb un grup d’empresaris d’Osona que s’anomenen 
PROSA (premsa d’Osona SA), molts mitjans van néixer com 
El Nou als setanta i no han pogut aguantar la crisi, en El 
9Nou s’ha pogut aguantar la crisi amb alguna retallada, però 
la empresa mai ha faltat als seus compromisos econòmics, 
sempre ha estat una empresa sanejada sense deutes, encara 
que els ingressos per publicitat des de el 2007 han disminuit.

És un periòdic d’informació local i comarcal que és 
el que el públic valora, que passa els seus controls 
d’OJD, per tants les dades de tirada i difusió són públics.
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EL FOTÒGRAF
Ramón Ferrandis, el fotògraf del 9nou, per Frederic Monmany.

Com a projecte inmediat tenim un llibre sobre en 
Lluis Plandiura, un gran col·leccionista d’art que va 
tenir casa a La Garriga a mitjans del segle passat.

Tots aquests projectes s’autofinancien amb les vendes, 
la tirada del primer llibre, 1000 exemplars, el vàrem 
vendre en molt poc temps, i vam haver que reeditar-
ne 500 exemplars més.

El de Retrats de Garriguencs Il·lustres va generar un 
benefici de 4000 €, que es va donar a l’ONG d’en 
Jordi Mas, un dels protagonistes del llibre, missioner 
a l’Africa, per construir dos pous al Camerun.

He publicat un llibre amb en Jordi Ribó, 30 anys i 1 
dia i també Guia calidoscòpica de La Garriga amb la 
col·laboració de diferents companys de La Garriga.

Ara estic treballant, junt amb dos companys, en un 
documental sobre el passat industrial d’una gran 
empresa de La Garriga que va tancar l’any 2013, 
portem uns dos anys i encara en falten uns dos més.
 

No vull deixar de parlar d’un treball que fem un grup de garriguencs 
que formen “La Garriga secreta”, en aquest grup editem llibres, 
recuperant la memòria i el passat de la vila, personatges, objectes, 
indrets, espais, ja n’hem editat set La Garriga secreta I, II i III, Retrat 
de Garriguencs Il·lustres, que és una biografia de les persones que 
l’Ajuntament ha declarat fills il·lustres, Querol un mon petit i l’últim 
La Doma retaule dels Garriguencs, que és un llibre espectacular, amb 
fotografies d’en Pepo Segura especialitzat en fotografia d’arquitectura i 
amb l’historiador Jordi Llimargas que ha fet els textos i hem reeditat el 
llibre Via Crucis amb 50 estacions amb dibuixos de Bernad Alderbert 
sobre els camps de concentració nazis.

Moltes gràcies per la teva col·laboració i 
que segueixis gaudint de la teva feina !!!
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Ramón Ferrandis

Obra de teatre “Piel 
de Toro” de la com-
panyia Sevillana “La 
Quadra”, es va re-
presentar a BCN al 
Mercat de les Flors 
l’Any 1985. L’Ac-
tor que surt a la fo-
tografia es Salvador 
Tavora, fundador de 
la companyia.
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Ramón Ferrandis

Vaga a l’Empresa 
de ceràmica Van-
guard de Llinars. 
Els treballadors en 
Vaga no deixen en-
trar autobusos amb 
treballadors que sí 
que volen anar a la 
feina. La Guàrdia 
Civil intenta que 
els autobusos pu-
guin traspassar el 
cordo dels treba-
lladors que ho im-
pedeixen. Anys 90
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Ramón Ferrandis

Sortida d’un ple de 
Moció de Censura a 
la Roca. Anys 90
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Ramón Ferrandis

El trompetista de Jazz 
Nicholas Peyton, en 
un concert al Casino 
de Granollers. Anys 
90
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Ramón Ferrandis

Treballador de la 
Diputació de Barce-
lona, està dinant a 
la Roca. Forma part 
d’una colla que esta-
ven arreglant la ca-
rretera. Anys 80
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Ramón Ferrandis

Antoni Ribas direc-
tor de cine és qui va 
fer “La Ciutat Cre-
mada” a la seu de la 
seva productora. És 
un treball que vaig 
fer quant estudiava 
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Ramón Ferrandis

Jordi Pujol després 
d’un míting a Gra-
nollers, i d’atendre a 
la premsa. Anys 80
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Ramón Ferrandis

Iñaki Urdangarin 
jugador d’Handbol 
de l’FC Barcelona, 
durant l’escalfa-
ment al Palau d’Es-
ports de Granollers 
abans del partit con-
tra el BM Grano-
llers. Feia molt poc 
que s’havia anun-
ciat el seu casament 
amb la infanta Cris-
tina.
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Ramón Ferrandis

El corredor Haile 
Gbreselassie, a la 
sortida de la Ga-
rriga marxant ja 
cap a Granollers 
mentre la resta 
d’atletes encara 
no han arribat a 
la Garriga, Mitja 
Marató 2005.
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Ramón Ferrandis

Professó de Setmana 
Santa al barri Can 
Puiggener de Saba-
dell. Anys 80
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Ramón Ferrandis

Acta institucional 
del Mil·lenari de 
Mollet a Can Gomá 
amb la presencia dels 
a les hores reis d’Es-
panya. També hi ha 
en Jordi Pujol a l’es-
querra i Montserrat 
Tura alcaldessa a la 
dreta. Any 1993.
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Els (in) Visibles neix arrel de la preocupació de la Fundació el 
Xiprer per l’estigma social que pateixen les persones que recu-
llen cartrons pel carrer. Són coneixedors de la problemàtica en 
que es troba aquest grup d’homes, majoritàriament sense pa-
pers, i pensen en fer una campanya de sensibilització mitjançant 
un reportatge fotogràfic. Per aquest motiu es posen en contacte 
amb l’Associació Fotogràfica Jaume Oller i sol·liciten la nostra 
col·laboració. El projecte és coordinat per l’Ignacio, professio-
nal del Xiprer, i el Cecili per part de l’AFJO conjuntament amb 
persones voluntàries del  Xiprer. La producció i divulgació del 
projecte la realitza la Fundació.

Des del seu inici es planteja que el reportatge fotogràfic ha d’anar 
acompanyat d’un text explicatiu de la situació personal i social de 
cadascuna de les persones fotografiades. El text el realitzen els pro-
fessionals del Xiprer. L’Ignacio es fa càrrec d’encoratjar a algunes 
d’aquestes persones a participar en el reportatge i és ell qui ens fa-
cilita el contacte. Hem col·laborat en el projecte cinc membres de 
l’AFJO: Cecili Gil, Cesc Llopart, Gemma Trias, Juan Navarro i jo 
mateixa. Els protagonistes del projecte són nou persones: Abdes-
lam, Jula, Ousman, Mohamadou, Oscar, Ansoumana, Mohama-
dou, Nadir i Sidi. 

CONTRAPORTADA
Reportatge social “Els (in) Visibles”, per Consol Areñas i Rusiñol

Cecili Gil Francesc Llopart
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CONTRAPORTADA
La nostra jornada fotogràfica comença a l’hora de l’esmorzar en 
el Xiprer. Aquest és un espai d’acollida on es fa un acompanya-
ment a persones que viuen una situació de risc d’exclusió social. 
Després d’esmorzar i de presentar-nos a la persona a qui farem el 
reportatge, el seguim amb les nostres càmeres durant una estona 
en el seu recorregut diari per la ciutat. La nostra experiència per-
sonal ha estat diversa, cadascú ho ha viscut a la seva manera, però 
tots coincidim en que ens hem fet més conscients del gran esforç 
que fan aquestes persones per sobreviure. Personalment valoro 
que per a ells la seva feina els permet sentir-se persones dignes que 
es guanyen el pa de cada dia amb el seu treball.

Els fotògrafs vam acordar molt poques consignes, ens donàvem 
llibertat per fer les fotografies segons el nostre criteri. No obstant, 
havíem de ser curosos a l’hora de fer-les car hi havia persones que 
no volien ser identificades. En principi vam pensar fer les fotogra-
fies en blanc i negre però en el moment de l’edició vam veure que 
el color també era molt important, que explicava coses significa-
tives, i al final vam decidir presentar-les en color. Cadascú va fer 
una primera selecció del seu material fotogràfic i entre tots vam 
acabar d’escollir tres fotografies de cada protagonista del reportat-
ge per tal d’evitar imatges reiteratives. 

Consol Areñas Gemma Trias
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CONTRAPORTADA
El projecte Els (in)Visibles és un mosaic d’imatges que no pretén ensen-
yar-ho tot sinó apropar-nos a ells i mostrar petits detalls del seu quefer 
i quotidianitat. Sobresurten les mans, aquesta és una feina feta amb les 
mans i ho ressaltem de forma expressa. També són molt presents els ca-
rros, per a ells són la seva eina de treball i es converteixen en el seu distin-
tiu. Algunes fotografies ens ensenyen el seu deambular solitari per entorns 
inhòspits, la marginalitat envers altres feines, el pas barrat en la societat,... 
Altres fotografies capten una cara més amable: una encaixada de mans 
entre ells, trobar-se i caminar junts... Ens fixem en l’habilitat que tenen 
en disposar tot el material de manera ordenada i calculada de forma mi-
l·limètrica dins el carro. Mostrem petits fragments de vida que volem que 
la gent s’aturi a contemplar-los i alhora desitgem que facin pensar. 

Per tots nosaltres el projecte Els (in)Visibles ha estat una oportunitat per 
fer un reportatge social interessant i estem satisfets d’haver-hi participat. 
Agraïm  la confiança que ens ha fet el Xiprer així com la seva ajuda i dis-
ponibilitat que han fet possible el projecte. Reconeixem la valentia de tots 
els homes que s’han posat rere les nostres càmeres i els agraïm de manera 
especial la seva generositat envers nosaltres. Moltes gràcies per fer-se visi-
bles. 

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 Luis   |   Correcció: Magda Noguera

Juan Navarro
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