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3EDITORIAL

Hi hagué un home que visqué setanta anys 
no gaire lluny de casa. 
Jo el vaig conèixer 
quan era molt vell, però puc dir 
que no s’havia mogut mai del poble. 
Del món n’havia vist 
quatre viles i escaig del voltant de la nostra; 
mai no anà a ciutat i mai tampoc 
no posà els peus en un ferrocarril. 
Això sí, coneixia 
pam per pam els topants 
de les vores del riu 
i havia estat expert en herbes remeieres. 
Durant cinquanta anys llargs 
treballà de paleta 
i, segons em digueren, 
va perdre la muller quan encara era jove. 
De tres fills que tingué 
dos van morir a la guerra; 
l’altre marxà del poble, 
molt lluny, molt lluny…, 
i mai més tornà. 
L’home visqué qui sap els anys tot sol 

i a les tardes d’estiu 
s’asseia en un pedrís davant de casa seva. 
Era afable i molt pulcre 
i somreia, discret, a la gent que passava. 
Jo recordo d’haver-hi conversat 
sobre qualsevol cosa 
i recordo també que tenia la veu 
afectuosa i clara 
i que en parlar movia 
molt lentament les mans. 
L’hivern que el van trobar 
mort al llit, les veïnes 
digueren que semblava 
que el pis hagués estat 
endreçat feia poc. 
Degué morir de fred, 
perquè en tota la casa no hi havia 
ni un sol bocí de llenya 
i ell jeia, bo i vestit, 
embolicat amb una manta. 
Algú digué que semblava un ocell 
arraulit sota un ràfec.

L`heroi

Miquel Martí i Pol



4ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (conegut com mNACTEC) és una institució museística 
que depèn del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La seva seu central es troba a Terrassa (Vallès Occidental), en una antiga fàbrica tèxtil de la Rambla d’Egara 
(núm 270), edifici que és un dels principals exemples de l’arquitectura modernista de Catalunya: el Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, dissenyat per l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada i construït entre 1907 i 1908.
La denominació de vapor és deguda al fet que la fàbrica utilitzava el vapor d’aigua com a força per moure les 
màquines. Aquesta maquinària encara es troba instal·lada i és una de les principals atraccions del museu. 
L’antiga fàbrica modernista ha estat ampliada amb nous edificis, dels quals destaca el que funciona com a 
vestíbul d’entrada, amb una façana fotovoltaica.
Dins mateix del museu hi ha, a més, una exposició permanent anomenada Lluís Muncunill, arquitectura per a 
la indústria que mostra les genialitats de l’arquitecte responsable de l’edifici, un dels màxims exponents del 
modernisme català.

El Monestir de Vallbona de les Monges és un bellíssim monestir. Des del s.XII en què va ser fundat és habitat 
per les monges del Cister que, durant vuit segles, mai han abandonat el monestir. És d’obligada visita l’església 
amb la tomba de la Reina Violant d’Hongria, el cor de l’església lloc on les monges fan la pregària, el seu  
espectacular i refinat cimbori, el claustre, barreja de romànic i gòtic, la sala capitular amb la figura de la Verge 
de la Misericòrdia i la capella amb la Mare de Déu del Claustre, peça romànica amb expressió de gran dolçor.

per Antoni Sesen

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Terrassa

Monestir de Santa Maria de Vallbona, Vallbona de les Monges

Horari d’hivern (de 16 de setembre a 14 de juny)
De dimarts a divendres, de 9 a 18 h
Dissabtes, de 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h
Dilluns tancat

Visites
Tots els dies de l’any, menys els dilluns.

Consultar horaris al web.



5A LA XARXA  

Jota Barros
http://rubixephoto.com/ 

El blogs de Jota Barros enamora a primera vista, el seu disseny minimalista està en perfecta sintonia amb el seu 
contingut. Articles deliciosos on es destapa un enorme poder de concreció i síntesi que fan de l’aprenentatge i 
comprensió de la fotografia un joc de nens. Si vols aprendre a “llegir” una fotografia has arribat al lloc adequat. 
No passis per alt les encertades recomanacions de llibres sobre fotografia

Ricard Torres
https://www.quicoto.com/

Ricard Torres porta anys compartint els seus viatges per USA, Europa i Àsia. També hi trobareu consells 
tècnics, tutorials, revisions de material i reflexions sobre fotografia molt interessants o personals. Si ets 
un enamorat de la fotografia de carrer o “street photography” trobaràs arguments molt valuosos per 
visitar regularment aquest bloc.

Rafael Roa
http://www.rafaelroa.net/posts/

Fotògraf amb més de 25 anys de carrera, Rafael Roa és un mestre en les especialitats de moda, retrat i 
arquitectura entre d’altres. La seva àmplia experiència professional i docent es plasmen al seu bloc on a 
més d’abordar diferents aspectes i pensaments sobre la professió de fotògraf (de recomanada lectura) 
ens parla amb gran coneixement, solvència i admiració d’altres grans fotògrafs i de l’estreta relació 
entre la fotografia i les altres arts.

per Antoni Sesen



6LES FOTOS DEL BLOG

Juanjo Vera Antoni Sesen

Agus



7
Maig

Inauguració de l’exposició “CAOS” a l’Alliance Française.

Il·lumina’t. Taller sobre fotografia panoràmica a càrrec de Ramon Cugat. Va constar d’una sessió 
teòrica, una sessió pràctica al Tagamanent i una sessió per visionar les fotografies.

Juny

Inauguració de l’exposició “VIDA RURAL” al restaurant Anònims de Granollers.
Durant l’acte es va lliurar un exemplar imprès de la revista FOCUS de l’Associació, als familiars del 
nostre president honorífic Josep Jerez, i a la Sra. Teresa Saló, viuda del Sr. Jaume Oller del que la 
nostra associació en porta el nom.

Es va celebrar la XIX edició del Ral·li fotogràfic “GRANOLLERS ES REVELA”.
En aquesta edició, en homenatge a Josep Jerez membre fundador de la nostra associació, es van 
atorgar dos premis especials:
En la categoria adult: Dotació de 100 euros, més un llibre de fotografia , a la millor fotografia de la 
categoria.
En la categoria infantil: Dotació de 100 euros en material fotogràfic, a la millor fotografia de la categoria.
Consol Areñas.

QUÈ HA PASSAT ? 

4.

12.

9.

17.

Juliol

Tradicional sopar d’estiu, on es van entregar els premis als guanyadors de la fotolliga.

Al Centre Cívic Nord de Granollers entrega dels premis del ral·li “GRANOLLERS ES REVELA” i del 
premi especial Josep Jerez.

8.

19.

per Jaume Caballé
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Setembre

Il·lumina’t conferencia sobre “Time lapse” a 
càrrec de Frederic Monmany, com preparar-
los, punts a tenir en compte, eines que calen, 
etc.

Sortida nocturna a Puiggraciós, per fer 
fotografies d’estels i Lighpainting.

Taller de composició fotogràfica a càrrec de 
Jose Benito Ruiz

Els companys Joan Bigas i Jordi Tormo van 
explicar els procediments i eines per netejar 
els sensors de les càmeres, fent algunes 
demostracions pràctiques.
Es va fer la presentació del material que 
l’Associació ha adquirit per facilitar la neteja 
del sensor i que està a disposició dels socis.

Sortida de tardor al Salt del Molí de Vidrà per 
fotografiar fagedes i salts d’aigua.

8.

16.

7 i 8.

16.

QUÈ HA PASSAT ? 

Octubre

per Jaume Caballé
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Juny. 
Velocitat

Joan Bigas

Maig. Bitxos. Miguel Ureña

Guanyadors
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Setembre. 
El buit
Ignasi Las Heras

FOTOLLIGA
Guanyadors

Octubre. 
La mar

Josep Torras
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Aquesta vegada tenim una exposició fotogràfica al costat de 
casa, concretament a l’Aliança Francesa de Granollers. L’autor 
és l’Arian Botey Soldevila, fotògraf i videògraf granollerí. Com-
bina la fotografia professional per encàrrec, a Videostudi, amb 
projectes professionals d’autor. 
A l’AF hi exposa un projecte experimental on a partir d’una foto-

grafia li assigna una paraula o a partir d’una paraula busca una 
fotografia. Una complementa a l’altra. Ja sigui perquè la paraula 
li dona sentit a la imatge, o amplifica el sentit de la fotografia o 
una paraula pot arribar a donar fins a dos sentits al suport visual.
No es tracta de poemes visuals, sinó més a aviat d’un joc entre 
paraules i imatges. Teniu ganes de jugar?

L’EXPOSICIÓ

TXT. Sala d’exposicions Aliança Francesa. C/Corró 22, Granollers.
Del 19 d’octubre al 22 de desembre. Entrada lliure.

Arian Botey Soldevila, per Núria Bigas
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Montse Traveria Atsuara, té 48 
anys i és membre de l’Associació 
des de l’any 2002, amb el núme-
ro de sòcia 5

Des de quan i per què l’afecció a la fotografia? 
Sempre m’havia cridat l’atenció la fotografia, però va ser arrel d’un curs im-
partit per la fotògrafa Rosa Iglesias al Centre Cívic Jaume Oller que m’hi vaig 
començar a aficionar. Em vaig inscriure en aquest curset d’estiu pensant que 
segurament em podria servir per aprendre a millorar les meves fotos de viat-
ges, familiars, etc.. i va resultar que no sols hi vaig aprendre una mica de foto-
grafia sinó que a més hi vaig trobar un grup de companys amb qui compartir 
la meva nova afició.

Vas participar en la creació de la nostra Associació Fotogràfica, com? 
Després de realitzar diversos cursos al centre cívic, es va anar creant una 
bona amistat entre els alumnes que hi participàvem. Un cop finalitzats els cur-
sos, amb algun dels companys, entre ells en Josep Jerez, ens vàrem seguir 
trobant i fent sortides per practicar la fotografia. Un dia en Josep ens va pro-
posar de crear una Associació Fotogràfica i va ser gràcies a ell que va iniciar 
tots els tràmits, que vàrem constituir la nostra Associació.  

Dins de la Junta de l’Associació quines han estat les teves tasques?
En el moment en què es va crear l’Associació vaig ser vocal i al cap d’un 
temps vaig passar a ser la tresorera. Fa uns cinc anys, quan es va renovar la 
Junta, li vaig passar el testimoni a la Núria Bigas.
 
Per a tu què és una bona fotografia? 
Per a mi una fotografia m’ha de transmetre alguna cosa. Generalment quan 
miro fotos meves que vaig fer fa temps, les que més m’agraden són aquelles 

que em porten algun record o que em fan reviure alguna situació, encara que 
tècnicament no siguin les millors.

En fotografia quins són els teus temes o tema preferits?
No tinc un únic tema preferit, però últimament practico més la fotografia de 
paisatge. Aprofito sortides o viatges a pobles o llocs poc transitats per fer-hi 
fotos. 

Blanc i negre o color?
Sempre disparo en color, però després segons el tipus de fotografia i el que 
vull transmetre la deixo en color o la passo a blanc i negre.

Has treballat la fotografia analògica? 
Vaig començar amb càmera analògica, de fet els primers cursos els vaig fer 
amb aquest tipus de càmera. Però he de dir, que un cop vaig descobrir la 
fotografia digital he deixat de banda la càmera analògica. Això de poder fer 
tantes fotos com vulguis i veure-les al moment és molt temptador. 

Has fet altres cursets de fotografia i/o tractament digital?
Si, vaig començar amb els cursets impartits al Centre Cívic Jaume Oller i des  
d’aleshores n’he fet algun altre de fotografia documental, retrat, revelat i trac-
tament amb programes d’edició de fotografies, tot i que aquests últims els 
utilitzo molt poc.

Voldries dedicar-te professionalment a la fotografia?
No, practico la fotografia com a afició, però no tinc ni els coneixements ni el 
suficient interès per a dedicar-m’hi professionalment. Això ho deixo als ente-
sos en aquest art.

Practiques altres hobbies a part de la fotografia?
M’agrada viatjar sempre que puc i últimament m’he decantat per llocs de mun-
tanya. Potser per això, el tipus de fotografia que més practico actualment és el 
de paisatge i natura.

L’ENTREVISTA
Montse Traveria, per Montserrat Mas



13Montse Traveria, per Montserrat Mas

I ara, gaudiu de les seves fotografies

Voldries dir alguna cosa que no t’he preguntat?
Si, voldria agrair la feina feta per tots els que d’una manera o altra 
col·laboren en l’Associació. Vaig formar part de la Junta durant uns 
anys i sé per pròpia experiència que no és gens fàcil tirar endavant 
un projecte com aquest. Felicitats a tots per la feina feta!

Moltes gràcies, Montse, per la teva generositat en contestar 
les preguntes i, d’aquesta manera, compartir amb els lec-
tors algunes de les teves experiències i pensaments a l’en-
torn de la fotografia. 

L’ENTREVISTA
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Les seves fotografies
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Quan fas un reportatge tens un patró determinat ?

No, mai, per mi la creativitat és crear en el moment, el que t’aporti en 
energia aquella persona. Si vas predeterminat no pots treure l’essència del 
que està passant en el moment.

Quins tipus de feina fas ?

Nadons, casaments, comunions, retrats, editorials o sigui feines de 
promoció per empreses de moda o d’altres tipus, sempre relacionats amb 
les persones.

El retoc, és una eina imprescindible ?

Venint del món de l’analògic hi ha coses que has de tenir molt clares: la 
foto s’ha de fer bé i la il·luminació ha de ser la correcta en el moment de 
fer la fotografia. En general, la foto s’hauria de poder entregar al client un 
cop l’has fet, després hi ha la fantasia o l’acabat que li vull donar, sobretot 
en fotografia infantil. A la fotografia de casaments m’agrada molt utilitzar 
els clars-obscurs i sempre els hi afegeixo una mica de tonalitat. 

Sóc molt perfeccionista i sempre trec aquells cables que sobren, els 
granets o imperfeccions que no han de sortir...

LA FOTÒGRAFA

Xerrar de qualsevol tema amb la Georgia Porredón sempre és molt agradable, les vacances, Formentera 
,..., però sobre tot de fotografia i d’experiències fotogràfiques.

Va començar, amb 8 anys, ajudant a la seva mare i amb tretze anys la mare li va deixar una Pentax i va començar a fer 
fotos com un divertiment i ho va fer tan bé que una de les seves fotos ja la van col·locar a l’aparador de la botiga.  La 
mare li va dir tens el do del “click”, d’ anticipar i disparar en el moment precís, i a partir d’aquí va començar a fer els 
blancs i negres dels casaments.

Fa els estudis de psicologia clínica i s’endinsa en el món empresarial. Al principi compaginava empresa i fotografia, però 
va arribar un moment en què no va poder compaginar les dues coses i va parar la màquina. Amb el temps se n’ adona  
que no pot viure sense disparar i decideix tornar plenament al món de la fotografia, que és la seva verdadera passió.
 
Va formar-se en tècniques d’il·luminació i retoc amb el seu pare, Jordi Morgadas, fotògraf referent en el món de la moda 
i amb la seva mare, Dolors Porredón, fotògraf referent en retrat i fotografia social, així com amb fotògrafs de referència 
amb els que li interessava aprofundir en tècnica. Així, la Georgia va anar agafant un estil propi i indiscutible.

Georgia Porredón, fotògrafa de la societat, per Frederic Monmany
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Quines localitzacions t’agraden més ?

Evidentment per fer reportatges m’encanta fotografiar en el meu Estudi, on 
tinc un entorn preciós per fer fotografia d’ exterior (fins i tot tinc un bosc!) i un 
Estudi interior que és increïble amb llum natural i equips de flashs per fer tot 
allò que la imaginació em permeti. 

Tinc la sort de tenir l’Estudi desitjat per a molts fotògrafs i els clients quan 
vénen els encanta, fins al punt que els nens no volen marxar. Em passo la 
vida enquadrant i imaginant-me nuvis o nens enmig d’ escenes i paisatges 
quan vaig en cotxe, quan viatjo o quan vaig pel carrer... En el fons la bellesa la 
pots trobar en qualsevol lloc.

T’agrada molt el Blanc i negre ?

M’agrada molt i fins i tot en el color sóc molt monocromàtica, hi ha fotos que 
les faig i mesuro la llum pensant en banc i negre.

Amb quins laboratoris treballes ?

Normalment amb Labcolor però utilitzo altres laboratoris professionals en 
funció del tipus d’acabat que necessiti per a la fotografia que tinc davant. 
Això si, com a perfeccionista que sóc, sempre busco la millor qualitat perquè 
les fotografies són per sempre.

Temes tècnics, dispares en Raw, full frame o format mig, objectiu 
preferit ?

Sempre en Raw, full frame i el tot terreny 24-70.

LA FOTÒGRAFA

© Georgia Porredón

Georgia Porredón, fotògrafa de la societat, per Frederic Monmany
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Ara podeu gaudir de les seves fotos que transmeten professionalitat, técnica depurada i experiència.

Avui en dia tothom duu una màquina de fotos a butxaca, què els hi 
diries als que contracten aficionats que s’atreveixen a fer les fotos 
d’un esdeveniment important ?

Que s’equivoquen, i t’ho explico amb un exemple molt fàcil: quan vas a 
un esdeveniment important vas a la perruqueria, perquè són professionals 
et pentinen millor i tenen més creativitat que tu, en el món de la fotografia 
i moltes altres activitats succeeix el mateix. Els esdeveniments únics es 
mereixen un bon professional darrera.

Què t’agradaria fer, en el món de la fotografia, a part de la teva feina 
habitual ?

Cada X temps m’agrada agafar la càmera i viatjar. També m’agradaria fer 
alguna gran producció, un editorial per alguna marca important.
 
Hi ha una competència salvatge en el teu àmbit fotogràfic ?

Si, perquè la fotografia no està regulada i malauradament hi ha molta 
competència deslleial, que no està formada, ni donada d’ alta ni paga 
impostos. Jo tinc la sort de tenir feina i no tinc gaire temps de mirar la 
competència.  Segueixo uns quants fotògrafs de referència i em formo 
contínuament amb fotògrafs nacionals i internacionals.

En aquest país caldria que tots tinguéssim més cultura fotogràfica: S’ha de 
donar valor a la fotografia ben feta i valorar la feina que hi ha darrera, entenent 
que l’important és la qualitat fotogràfica i no la quantitat.

La frase:

Com que vinc de la vella escola, per mi una foto no és una foto fins que la 
pots tocar, impresa i amb el seu acabat corresponent.

L’entrevista podria seguir durant hores, la Georgia és una persona amb 
qui és fàcil parlar de qualsevol tema, però evidentment la seva passió és 
la fotografia.

LA FOTÒGRAFA
Georgia Porredón, fotògrafa de la societat, per Frederic Monmany
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© Georgia Porredón

LA FOTÒGRAFA
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© Georgia Porredón

LA FOTÒGRAFA
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© Georgia Porredón
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© Georgia Porredón

LA FOTÒGRAFA
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© Georgia Porredón

LA FOTÒGRAFA
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© Georgia Porredón
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© Georgia Porredón

LA FOTÒGRAFA
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© Georgia Porredón

LA FOTÒGRAFA
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© Georgia Porredón



39TÈCNICA

Moltes vegades tenim una imatge en què hi ha un rang dinàmic gran, si volem equilibrar la imatge 
ho podem fer d’aquesta manera: 

•  Revelar la imatge de dues maneres, en una es veuen bé les parts fosques i a l’altra les parts 
més il·luminades.

•  Obrir a Photoshop, dues imatges, una amb les llums altes bé i l’altra amb les baixes.
•  Arrossegar la clara i per sota la fosca. Convertir les dues en objectes intel·ligents, obrir una màs-

cara de capa en la fosca.
•  Seleccionar tota la clara amb Ctrl+A i copiar-ho Ctrl+C.
•  Fer un clic sobre la màscara de capa amb Alt premut i enganxar-hi la imatge Ctrl+V, a la màsca-

ra sortirà en blanc i negre.
•  Aplicar-hi filtre gaussià de 40 punts.

original

cel bé

bosc bé

final

Equilibrar les llums altes i baixes
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Nikon D850, la rèflex quasi perfecte

És la darrera creació de la factoria Nikon, una càmera pensada per gaudir d’una enorme quali-
tat, que més d’una càmera de format mig voldria tenir.
Les característiques tècniques més destacades són:

• 45,7 Megapíxels, per moure això es necessita un ordinador potent.
• Vídeo en 4K
• Un ISO fins a 25.600 que es pot forçar a 102.400, amb resultats correctes.
• Tret silenciós a l’estil de les càmeres sense mirall.
• Timelapses en 8K.
• Pantalla tàctil de 3,2 polsades.
• 153 punts d’enfocament.
• La bateria permet fins a 1840 trets.

Quins inconvenients li hi podem trobar ?

• El preu, per sobre de 3300€ .
• La necessitat de tenir un ordinador capaç de moure eles arxius que genera.
• Els objectius que s’hi han de muntar per treure tot el rendiment han de ser de gamma alta.
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La fotografia sempre havia sigut per a mi un Hobbie 
secundari, m’agradava fer fotos però no l‘hi dedicava 
gaire temps. 

Ara farà 5 anys vaig descobrir Instagram, una aplica-
ció de mòbil. Això em va fer tornar a agafar la càmera. 
I des de llavors la fotografia és una part important de 
la meva vida. Instagram em va portar a conèixer més 
persones aficionades a la fotografia, a fer excursions i 
sortides fotogràfiques. 

Així vaig descobrir la fotografia de paisatge, que és el 
que més m’agrada fer i a més a més així puc viatjar 
per Catalunya i conèixer llocs que d’una altra manera 
no sé si els hagués conegut.

Aquesta nova inquietud em va portar a fer uns cur-
sos de l’AFJO per tal de perfeccionar la meva tècnica, 
i així sense més ni menys vaig acabar fent-me soci 
de l’Associació on comparteixo espai amb companys 
dels que aprenc i creixo fotogràficament cada dia.
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La fotògrafa es diu Elena Chernyshova i el seu 
reportatge titulat BAM- Nova Esperança el realitza 
per la revista National Geographic Rússia. És una 
fotògrafa nascuda a Moscou el 1981 i que viu llar-
gues temporades a França.

Estudia arquitectura i després de dos anys d’exer-
cir com a arquitecte deixa el treball i inicia un llarg 
viatge que la portar al descobriment de la seva 
passió per la fotografia. Publica a diverses revistes 
prestigioses on  fa reportatges documentals sobre 
Moscou, Sibèria, Japó, Estats de l’est de Rússia, 
Escòcia, Pakistan, i també a França.

Elena Chernyshova té una mirada que és pròpia 
d’una antropòloga, es pregunta com viu la gent, 
com es relacionen entre ells i amb el lloc on habi-
ten. Les seves imatges no són purament descrip-
tives sinó que rere hi ha una intencionalitat espe-
cífica: mostrar-nos l’esperit de les persones en un 
temps i en un espai. 

CONTRAPORTADA
Un viatge amb el transsiberià, un viatge d’una nova esperança, per Consol Areñas i Rusiñol
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Busca captar el caràcter de les comunitats que vi-
sita i fer-ne un retrat. Li interessen els períodes de 
transició i canvi. Les imatges de les persones, i les 
seves accions, estan contextualitzades en el seu 
ecosistema geogràfic, polític i econòmic.

A qui li agrada viatjar segur que ha sentit a parlar 
del Transsiberià. És un tren mític que va de Mos-
cou a Vladivostok, que recorre 9.288 Km i passa 
per 8 fusos horaris. Un dels seus brancals és la 
línia Baikal-Amur, també anomenada BAM, que 
s’inicia a Taixet i s’enfila pel nord del llac Baikal fins 
arribar al port de Sovétskaia Gàvan en el Pacífic. 
Té una longitud de 4.324 Km i travessa la Sibèria i 
l’Extrem Orient Rus. 

Representa moltes dècades d’història del país: 
una ruta iniciada pels presoners del Gulag, que 
després va viure la implicació en la seva construc-
ció del Komsomol (Joventuts Comunistes), i pos-
teriorment va ser mig abandonada en el període 
post-soviètic. Actualment, la població per on pas-
sa el BAM té l’esperança de que es reactivi i sigui 
un motor de progrés per a tota la zona. 

CONTRAPORTADA
Un viatge amb el Transsiberià, un viatge d’una nova esperança, per Consol Areñas i Rusiñol



55
Les fotografies d’Elena Chernyshova són capaces 
de transmetre sensacions que van més enllà de 
les aparences de les coses. 

En el seu reportatge BAM- Nova Esperança po-
dem percebre a un poble que té una vitalitat 
continguda i que es troba en un estat suspès en 
l’espera. És talment com si l’espai hagués quedat 
sobtadament buit i les persones que hi  romanen 
s’han fet fortes en ell amb l’esperança de nous 
esdeveniments. 

Els seus rostres tenen un fons d’enyorança, 
d’aquells que se saben lluny de tot i de tothom. 

Són colons d’unes terres que tenen un gran po-
tencial i que els cal un cop de mà per sobreeixir. 
Les vies del tren són la connexió amb el món i són 
el seu futur i la seva esperança.
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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

La singularitat de la mirada d’Elena Chernyshova rau en el seu punt de 
mira. Les seves fotografies no busquen allò que ens pot semblar pin-
toresc als ulls dels forasters sinó desvetllar-nos el món de les persones 
que contempla. 
La seva posició es troba entre una mesurada distància que li permet 
veure la complexitat, i una proximitat i empatia basada en el coneixe-
ment. També és distintiva la seva estètica on l’espai, el lloc on passen 

les coses, és un protagonista més de la narració. Cada fotografia del 
seu reportatge ens aporta un matís nou però només el seu conjunt ens 
fa captar l’essència d’allò que ens explica. 
És una fotografia humanista que ens parla de l’home dins la seva co-
munitat i la seva història. 

Consol Areñas i Rusiñol
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