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La imatge, un llenguatge sense fronteres

Primer de tot dir-vos que és un plaer que m’hàgiu convidat a escriure aquest editorial. Un repte difícil, escriure 
un editorial sobre fotografia! Tantes vegades hem sentit a dir que una imatge val més que mil paraules... I és ben 
cert! Dins de cada imatge hi ha tant… Paraules, sentiments, sensacions, missatges, mirades… La imatge és per 
mi un llenguatge captivador. És poesia: el color, la llum, la sonoritat, l’enquadrament, allò que es veu i allò que 
no, el ritme… Les imatges, per a mi, són com versos que parlen. 

Captar a través de l’objectiu és un fenomen extraordinari, transmetre la realitat sempre a través d’una mirada, la 
vostra, la dels fotògrafs... Emocions, sentiments, sensacions... Cada imatge és un nou món vist a través d’una 
subtil mà... la de l’art de les persones que han fet la fotografia, la de la vostra mà.

I, alhora, també, la fotografia és un llenguatge universal... no hi ha barreres, no hi ha fronteres… tots el podem 
entendre, interpretar, i aquest poder és excepcional i em meravella. Segur que tots l’heu experimentat. Gràcies a 
l’Associació per aquests prop de 15 anys… per fer-nos gaudir a la ciutat de les vostres exposicions i activitats, 
per acollir a tanta i tanta gent aficionada a la fotografia, per ensenyar-nos també a estimar una mica més aquest 
art, per fer-nos-el proper, i per fer-nos descobrir multitud de racons de la ciutat molts d’ells desconeguts seguint 
la trajectòria de qui porteu el nom, Jaume Oller.

Gràcies per la feina! Per molts anys i endavant!

Alba Barnusell i Ortuño
Regidora de Cultura i Comunicació

EDITORIAL
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FEBRER

QUÈ PASSARÀ?

MARÇ

Veureu que al començament de cada mes hi ha unes activitats que no tenen dates, és degut a que amb tanta antelació no es pot 
assegurar el dia de realització. Cada activitat serà anunciada a l’agenda de l’Associació amb el suficient temps per tal que ens ho 
puguem programar. El que no varia és la Fotolliga i l’Il·lumina’t.

1  Comença la fotolliga. Tema del mes: Elements de la Taula Periò-   

 dica.

13 Il·lumina’t

15  Assemblea general de socis.

25  Últim dia per participar a la fotolliga.

26 Primer dia per votar a la fotolliga.

30  Últim dia per votar a la fotolliga.

Photowalk a Reus
1  Comença la fotolliga del mes. Tema: Blanc.
13  Il·lumina’t.
25  Últim dia per la fotolliga.
26 Comença la votació de la fotolliga.
31 Últim dia per votar a la fotolliga.

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

    Recordeu:

   Tots el dimecres del 21 de gener al 25 de març, Curs iniciació a la Fotografia II, al C.C. Jaume Oller

ABRIL

1  Comença la fotolliga del mes. Tema: Mans.

10 Il·lumina’t.

25  Últim dia per la fotolliga.

26 Comença la votació de la fotolliga.

30 Últim dia per votar a la fotolliga.

per  Jaume Caballé

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


6ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

La Muntanya de Montserrat, de renom universal per la seva fisonomia i el seu mones-
tir, amaga en el seu interior un món subterrani quasi desconegut. Una variada gamma 
d’avencs i coves foraden l’aparentment compacte massís conglomeràtic de Montse-
rrat, entre elles destaca la Cova del Salnitre.
L’acció de l’aigua de la pluja sobre el conglomerat i el material calcari durant milers 
d’anys i les múltiples esquerdes generades per diversos moviments orogènics han 
deixat com a llegat un paisatge càrstic impressionant que la visita a la Cova de Salnitre 
permet observar de prop.

per  Antoni Sesen

Monestir de Sant Benet de Bages

Coves del Salnitre de Collbató

Un dia a Món Sant Benet us ofereix un ampli ventall d’opcions culturals, d’oci i gastronò-
miques. Visites al Monestir, passeigs pels Horts, botiga amb productes de proximitat 
i el descobriment d’un dels centres més avançats en recerca alimentària converteixen 
la vostra estada al recinte en un viatge a múltiples sensacions, èpoques i costums. 
La diversitat de propostes de MSB fan la vostra visita una experiència adaptada per a 
públics de totes les edats i sensibilitats.



7
Una vegada més el famós fotògraf brasiler treu un nou llibre que segur es ven-
drà “com xurros”(sigui quina sigui la seva tirada) i, a més a més en fa una expo-
sició fotogràfica. 
Ho trobareu al Caixa Forum (Barcelona) pel vincle que hi té amb la institució de 
de fa anys. (Li passa el mateix a Brasil amb una fundació homònima).

Caixa Forum, del 23 octubre al 8 de febrer.
Gratuït per a clients de “La Caixa” i 4€  per la resta.
Llibre 49€ - Llibre edició Col·leccionista(Sumo) limitat a 2500 exemplars 3000€.

L’EXPOSICIÓ

Del Fotògraf..

Implicació de llargs períodes en cada projecte, tot i que també ha fet molt reportatge per revistes. 
(Normalment hi dedica cinc-sis anys per projecte).

Vinculació total en cadascun dels seus treballs. (Viu i s’impregna el que faci falta per saber captar 
l’essència, per exemple, per fotografiar el modus vivendi dels indis de l’amèrica llatina va conviure 
amb ells durant mesos i mesos per ser-ne un més).

Centrat exclusivament en la fotografia en blanc i negre que domina com pocs. (L’últim encàrrec en 
color va ser el 1987 en un reportatge per Life referent al 70 aniversari de la revolució Soviètica).

Socialment implicat, en les seves fotos sempre vol transmetre molt més que bellesa. De fet, alguns 
l’acusen de ser un “esteticista de la misèria”, cosa que ell rebutja argumentant que només transmet 
vides i vivències. Per a ell la misèria no és sinònim de viure sense gaires bens materials si no una 
qüestió d’actitud davant les adversitats i envers els altres. Comentava en la presentació del llibre 
que no només la major part del món viu molt allunyada de l’estil de vida d’occident sinó que ha 
estat amb moltíssima gent que amb poc més que un pal per pasturar eren molt més feliços que 
no pas molts del primer món.

Gènesis (Sebastiao Salgado), per Ester Garcia i Xavier Torruella
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Finalment afegir que té un currículum només igualat pels “grans”: Ha treballat per agencies com Magnum, 
Sygma, Gamma. Ha publicat en mitjans com Paris-Match, Stern, New York Times, Geo, etc. Ha tingut de 
companys a Henri Cartier-Bresson, Erich Hartman y George Rodger entre d’altres. Els principals museus 
del món se’l rifen.

Des de el 1994, junt amb la seva dona Léila, treballa per la seva pròpia agencia: “Amazonas Images” 
www.amazonasimages.com

De l’obra..

Li ha dedicat vuit anys, recorrent tot el planeta per mostrar-nos que encara ens en queda el 43% pràctica-
ment intacte, tal i com era fa cents i milers d’anys. D’aquí que el nom del projecte sigui “Gènesis”, no pas 
per qüestions religioses.  (Ja sigui perquè hi fa massa calor, fred, humitat o extremadament sec, la mà de 
l’home encara no hi ha deixat empremta en molts més llocs dels que ens pensem).

Vol ser una porta oberta a l’esperança de que no tot el està perdut sinó que encara hi som a temps de 
salvar el planeta si canviem la nostra manera de viure. De fet, és una critica directe a l’estil de vida capi-
talista, cosa que no ens ha de sorprendre donat que sempre ha estat molt actiu políticament i amb grans 
coneixements de macroeconomia adquirits quan cursava en la facultat d’economia.

Centrant-nos en l’exposició, qui el conegui haurà de fer un “reset” (partir de zero) perquè per primer cop 
els animals protagonistes no són els homes, tot i que n’hi surten, si no la resta d’animals, les muntanyes, 
el temps, la vegetació, el sol, l’aigua. Pot arribar a ser, fins i tot, decebedor.

Decebedor en el sentit que Sebastiao Salgado ha retratat com ningú migracions, treballadors, vides, gue-
rres. Sempre centrat en la raça humana.

I això és el que se n’espera d’ell en primer terme, realment és un canvi de temàtica radical però, si us 
deixeu fer us acabarà calant.

Gènesis (Sebastiao Salgado), per Ester Garcia i Xavier Torruella

www.amazonasimages.com%0D
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The most important thing.

CaixaForum Barcelona, del 19 setembre de 2014 al 8 de febrer de 2015.

Gratuït.

L’EXPOSICIÓ

L’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) és com tots sabeu una institució 
dedicada a ajudar a tot refugiat, que ho és per diversos motius, per tal que la seva condició de refugiat 
sigui el menys terrible possible. Des de muntar campaments d’acollida i gestionar-los fins a mirar d’inte-
grar els refugiats que ho vulguin als seus països d’origen una vegada s’ha acabat el conflicte que els va 
fer fugir de les seves terres.

L’exposició “The most important thing” és simple i a la vegada clara i directe: Retrats de diferents refugiats 
acompanyats d’una breu descripció on sens explica que els ha passat i quin és l’objecte que van salvar 
per un motiu o altre. Es centra en refugiats de Síria, Sudan del Sud i la República centreafricana de Mali.

També hi ha un petit vídeo que acompanya les imatges.

L’Obra Social La Caixa hi col·labora cedint un espai, annex a la llibreria, us recomano hi passeu.
Fotogràficament parlant us donarà l’oportunitat de conèixer al fotoperiodista americà Brian Sokol que ha 
cobert molts conflictes d’Asia i n’ha publicat nombroses fotografies a New York Times, Stern, UNICEF, 
Dier Spiegel, l’Expresso, The Guardian, Bloomberg, Getty Images, AFP.

Recomanable 100% tant per la fotografia com pel rerefons.

The most important thing (Retrats d’una fugida), per Ester Garcia i Xavier Torruella

La May, 8 anys, al camp de refugiats de Domiz, Kurdistan, 
Iraq (16 de novembre de 2012)



A LA XARXA

Cmolahice
http://www.comolahice.com/ 

Interessant web on diferents autors ens expliquen com van fer i van editar les seves fotografies.

Billingham:

http://www.billingham.co.uk/

En aquest lloc trobarem un concepte molt diferent en motxilles fotogràfiques, res a veure amb 
les marques més conegudes com poden ser Lowepro, Tamrac, etc.

Andrzej Dragan:

http://www.andrzejdragan.com/

Web personal d’Andrzej Dragan. Fotògraf polonès especialitzat en retrats i conegut per crear el 
famós “efecte Dragan”.

10per Antoni Sesen

http://www.comolahice.com/
http://www.billingham.co.uk/
http://www.andrzejdragan.com/


LA FOTO DEL BLOG

Publicada per Antoni, el 21 de novembre

Francesc ha dit...
Molt be no m’ho perdre..

Núria Sempere ha dit ...
UOUOUOUO!! Aquesta és una passada!
L’has fet amb un macro?

Núria ha dit...
Antoniiiii ets un crack! Ja ens ho ensenyaràs!!

Ferran ha dit...
Molt bona Antoni. Aquesta hauria d’anar 
directament a guanyar la fotolliga d’aquest mes.

Frederic ha dit...
Molt xula, quedem a la espera !!!!

Cesc ha dit...
Em sumo al que dieun els companys. Amb 
ganes d’apendre com es fa!.

11

Antoni ha dit ...

Ja farem un Illuminat i la Núria i jo us ensenyarem com es fan.



FOTOLLIGA INFANTIL

Novembre
Abstracte 
Àlex Fernández

Desembre
Autoretrat anònim
Guillem Gil

Octubre. Animals. Alba Samper

12Guanyadors



FOTOLLIGA

Novembre
Abstracte 
Maure Luís

Desembre
Autoretrat anònim 

Jordi Tormo

 Octubre.
 Animals.
 Núria Bigas

13Guanyadors



TECNOLOGIA

Nodal Ninja es dedica exclusivament a fabri-
car-ne, totes són manuals i té molts models.

Manfrotto, fabrica una ròtula especial només 
per fer panoràmiques. 

Panosaurus, molt més econòmiques, però sufi-
cients per començar.

Pano-Maxx, també ofereix el software adequat.

 Ròtules manuals  

GigaPan fabrica automatismes per poder 
fer grans panoràmiques amb una com-
pacte o amb una DSRL.

Seitz fabricant suís d’automatismes per 
poder fer tot tipus de fotos, time-lapses, 
panoràmiques, tours virtuals...

 Són les eines indispensables, acompanyades del software adient, per fer panoràmiques perfectes. 

Photomerge, dins de photoshop.

AutoStitch, també disponible per tablet i smar-
tphone.

PanoramaStudio, hi ha una versió lliure i una 
pro de pagament.

Panorama Maker, senzill i ràpid, permet 360º

 Software

Automatismes

14Ròtules panoràmiques



L’ENTREVISTA 

Tomàs  García  Casado, té 72 anys, 
és soci des del 2008 amb el número 
12. Està en la Comissió d’Exposicions 
i és Vocal de la Junta de l’Associació.    

Quines són les principals tasques dins de la comissió d’exposicions?
Parlar amb els responsables dels local a exposar, rebre les foto-
grafies dels socis i fer el muntatge. Per poder disposar d’un local 
d’exposició cal parlar amb antelació amb qui se’n cuida, els espais 
estan molt sol·licitats. Els socis envien les fotografies per Internet; i 
després de enquadrar-les i posar-hi el logo de l’Associació cal por-
tar-les al laboratori per imprimir i després emmarcar-les i penjar-les. 
També hi ha en aquesta Comissió  en Francesc Blanca, en Joan 
Navarro, en Josep Hospital, en Xavier Torruella i l’ Ester García i ca-
dascú hi participa segons la seva disponibilitat.  

Es fan moltes exposicions al cap de l’any?
Cada any surten algunes propostes que mirem de tirar endavant.  
Ara al final d’any hem fet la de la Biblioteca Can Pedrals, pel Maig 
en farem una a la llibreria  La Gralla, i també estem preparant la del 
concurs de la CUP.  
 

Des de quan l’afició a la fotografia?
Des de fa uns quaranta anys quan, per visitar uns amics, vaig fer un 
viatge amb tren a Alemanya. Era l’any 1969 per Setmana Santa. El 
tren  l’ Hispania Express sortia de Barcelona i travessava diversos 
països. Jo viatjava sense càmera i dalt d’aquell tren em vaig adonar 
que veia uns paisatges espectaculars passàvem prop de rius i po-
blets de gran bellesa, com els castells vora el Rhin. Tot això em va 
donar la idea de fer fotos; i allà a Alemanya mateix em vaig animar 
a comprar una càmera i fer fotografies. Una Instamatic de Kodak, la 
més bàsica i per tant la més barata. Quan vaig tornar a casa i vaig 
tenir les fotografies a les mans, ja tenia l’afició.

Cóm va tirar endavant aquesta afició?
Després d’això el meu interès per la fotografia va fer que busqués 
informació en llibres i revistes, llavors no hi havia Internet. Recordo 
especialment  un llibre que m’agradava molt, era molt útil per enten-
dre la fotografia, però una vegada el vaig deixar i no me l’han tornat 
“deixat i perdut”. Durant 10 anys he estat subscrit a la revista Arte 
Fotográfico, una publicació molt bona. Puc dir que sóc autodidacta.

Recordes algunes de les màquines que has tingut?
Dos anys després del viatge a Alemanya, amb un company i en 
un 600 vaig viatjar per França, Suïssa Àustria i Alemanya. Aquesta 
vegada un cosí em va deixar una màquina millor, una Voiglander 
telemètrica, en aquells moments em va ser molt útil, i vaig poder 
fotografiar els magnífics paisatges alpins. Anys després hi vaig tor-
nar amb la família i la rèflex analògica de Canon; que em va donar 
moltes satisfaccions. Però com que no sóc “marquista” ara tinc una 
Nikon D 90 i una Panasonic LX5, que per viatjar és ideal, no pesa i 
fa molt bones fotos.

15Tomàs Garcia Casado, per  Montserrat Mas



L’ENTREVISTA

Has practicat el revelat en Blanc i Negre? 
Sí, però poc. Un company de Mataró disposava d’una casa, vàrem instal·lar-hi un laboratori, i, amb un objectiu de càmera, vàrem mun-
tar una ampliadora. Però no va durar gaire temps. En venir a viure a Granollers  vaig conèixer un amic que tenia un laboratori i hi vaig fer 
alguna cosa però tampoc va durar gaire.

Cóm has passat de l’analògic al digital?
Bé, abans de passar al digital, i després de l’etapa de fotografies sobre paper, vaig estar uns trenta anys fent diapositives, era més barat 
que el paper. Després, més vídeo que fotos. Pel pas de l’analògic al digital vaig fer servir primer una compacta que podia canviar parà-
metres, i ara una rèflex i una compacta avançada. 

Quins temes prefereixes?
En faig moltes de viatges i sortides. Del paisatges m’agrada tot el rústic, poblets petits, llocs no gaire visitats. De la urbana busco els 
detalls, portes finestres,.. també practico el macro que m’agrada molt i m’ho passo molt bé, també amb el retrat i prefereixo l’esponta-
neïtat a la posi.

Conserves els teus arxius d’imatges?
Els vídeos els tinc tots digitalitzats; les diapositives, que són unes 2000, tinc pensat digitalitzar-les; ja que sinó no les puc veure i es 
poden perdre, les analògiques, que tinc en paper, també m’agradaria digitalitzar-les, és qüestió  de temps.

Recomanaries l’afició a la fotografia?
A mi em dóna moltes satisfaccions, sóc un apassionat de la fotografia. Ho recomanaria a la persona que em semblés que li pot agradar,  
sobre tot a gent amb inquietuds artístiques. El que sí què recomanaria a qualsevol persona aficionada a la fotografia és que procurés 
anar amb gent amb qui poder compartir les seves inquietuds i ganes de fer coses.

En Tomàs ens podria explicar moltes més coses, però l’espai de l’entrevista és limitat. Quedem a l’espera d’una nova opor-
tunitat. Gràcies. 

16Tomàs Garcia Casado, per  Montserrat Mas
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EL FOTÒGRAF

Com definiries el teu treball?

Divers seria una paraula adient. Com que soc un fotògraf compulsiu 
d’aquells que porten sempre una càmera a sobre, trobo estímuls vi-
suals per tot arreu i les fotos que prenc són de temàtica variada. Vist en 
perspectiva, en realitat vaig fent moltes sèries a la vegada, en paral·lel, 
no vull perdrem res.

Quin tipus de fotografia t’agrada més tocar? 

Gaudeixo molt fent fotos a la gent, aquest tipus de fotografia té el plus 
afegit del contacte humà. Però hi ha altres especialitats que m’agraden 
també moltíssim, com la macrofotografia o les imatges en moviment 
entre d’altres.

Quan vols fer una foto consentida a una persona, com t’hi acostes?

Tant si és una sessió per fer un retrat com una foto casual, intento 
establir un mínim contacte perquè el retratat estigui a gust, que no hi 
hagi desconfiança. No es tracta de fer-se amic d’aquesta persona, 

Martin Gallego, periodista de carrer, per Frederic Monmany.

Nascut fa 52 anys, a Badalona (Catalunya), Martín Gallego és sobretot un enamorat incondicional de la foto-
grafia i així ho demostra al seu bloc Fotos imperfectes, una referència en el món fotogràfic i blocaire en castellà. 
Habitualment imparteix cursos, tallers i stages tant de tècnica fotogràfica com de material divers, col·labora 
assíduament en portals a la xarxa provant objectius i càmeres, ha realitzat multitud d’exposicions tant individuals 
com col·lectives, ha publicat reportatges en diferents revistes digitals o en paper, participa com a jurat en dife-
rents concursos de fotografia i ha editat un llibre propi a més de dos més en preparació, entre d’altres coses.

sinó de crear un bon ambient que segur quedarà reflectit a les fotos.

Quin treball t’agradaria fer i encara no has pogut fer?

En realitat moltíssims, la fotografia és un univers tan gran que hi ha infini-
tes possibilitats. Potser, m’agradaria fer un treball ampli, profund, de les 
repercussions tan negatives que aquesta estafa col·lectiva que anome-
nen crisis està tenint en les vides de moltes persones. És una idea a la 
qual hi estic donant voltes des de fa temps.

Creus que el digital ha dut una massificació a la fotografia i un de-
creixement de la qualitat?

El que és segur és que ha multiplicat exponencialment el nombre de 
fotos que es fan. Hi ha un factor a tenir en comte i és que tothom té 
dret a buscar el seu camí dintre de l’art fotogràfic i això s’ha de res-
pectar. Crec que en el fons la fotografia ha sortit guanyant amb l’apa-
rició dels sensors digitals. Això si, la quantitat d’imatges generades 
és quasi infinita.

24



EL FOTÒGRAF
Darrera de cada foto hi han moltes hores de post processat?

No li dedico gaire temps al processat, un parell de minuts com a molt 
en les imatges en color ja que moltes vegades les faig directament 
a Adobe Càmera Raw, sense entrar a Photoshop. Per les fotos en 
blanc i negre trigo una mica més ja que ho faig amb el plugin Silver 
Efex Pro, que és un afegit a Photoshop. Mai treballo amb capes, de 
vegades faig servir el llaç per modificar una petita zona en quant a 
lluminositat, res més. He de confessar que no m’agrada processar i 
procuro fer les coses correctament abans de polsar el disparador per 
no tenir gaire feina a l’ordinador.
  
Sempre utilitzes una màquina Olympus. Per què?

Són càmeres petites, discretes i de molta alta qualitat. Però per la meva 
vessant de provador estic obligat a treballar amb càmeres i objectius de 
totes les marques sense favoritismes, fer-ho d’un altra manera no seria 
ètic. Això si, he de reconèixer que les Olympus sempre han tingut per 
mi un plus sentimental quan faig les meves fotografies personals.

T’has quedat moltes vegades sense poder fer aquella foto que…?

Alguna vegada si que m’ha passat, però no gaires. Per aixó porto sem-
pre la càmera a sobre. De totes maneres, he après que si tinc paciència 
i estic en el lloc precís i el moment adequat és molt provable que tingui 
una segona oportunitat.

Quin és el consell més important que t’han donat?

Hi ha una frase d’en David Airob a la capçalera del seu blog que em 
sembla magnífica: “Mira en silenci, fotografia amb respecte”. Sempre la 
tinc present. 

Quin és el consell més important que tu donaries a un afeccionat?

Un que encara practico: mirar totes les fotografies que puc. Per mi els 
llibres fotogràfics són tresors i a més tenim la sort de que Internet és un  
enorme banc d’imatges. Quasi a diari em sorprenc amb les mirades tan 
diferents segons els autors que trobo i per una persona que vol millorar 
en la seva afició és fonamental veure com es pot resoldre de moltes 
maneres diferents una situació fotogràfica determinada. 

Què opines del futur professional de la fotografia?

Al nostre país hi ha hagut una retallada general dels honoraris dels 
fotògrafs amb l’excusa de la crisi, cosa que no ha succeït en altres 
llocs. Ens falta cultura fotogràfica i això es nota en la poca o nul·la 
valoració professional i econòmica dels fotògrafs per part de les em-
preses que els hi encarreguen treballs. Dit això, penso que el futur 
per un fotògraf passa per l’especialització en allò que se li doni mi-
llor, per dominar el format vídeo i per poder redactar textos. Aquests 
serien els consells que donaria a persones que es volen dedicar pro-
fessionalment a la fotografia.

25Martin Gallego, periodista de carrer.

Gaudiu de les seves fotos, però sobre tot recolliu el missatge.
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Caldes de Montbui és una vila que, situada a poc més de 25 km de Barce-
lona. Té el privilegi de ser el primer poble termal de Catalunya i de posseir 
les termes romanes més ben conservades de la península Ibèrica amb unes 
aigües que brollen a 74 °C de temperatura, una de les més elevades d’Eu-
ropa. Gràcies a aquest recurs natural, el municipi gaudeix d’una condició pri-
vilegiada que ha influït molt en el seu desenvolupament urbanístic i en el seu 
llegat històric, tradicional i cultural.

A destacar de Caldes de Montbui  tenim  La Font del Lleó que és un monu-
ment centenari situat a la plaça central de la vila, batejada amb el mateix nom 
que el brollador. Ha constituït des de sempre un símbol d’identitat i de misteri, 
tant per les aigües termals com pel fet que el gran raig d’aigua que surt per 
la boca d’un lleó de pedra no ha deixat mai de fluir. Surt amb un cabal molt 
abundant i constant, i a una temperatura de 74 °C.

A part de La Font del Lleó , les aigües termals i dels diferents balnearis que hi 
ha a Caldes, cal destacar els dos safareigs que avui en dia encara hi ha gent 
que fa servir. N’hi ha dos oberts al públic que són el de La Portalera (situat 
al Carrer Muralla, 4) i el de La Canaleta (situat al Carrer General Padrós). Van 
ser ideats per l’arquitecte municipal Manel Raspall que també va dissenyar la 
Font del Lleó.

Cal destacar també diversos monuments que formen part de la vila, com El 
Pont Romà (situat al Carrer Torre Roja), L’Esglèsia de Santa Maria (situada 
a la Plaça de l’Esglèsia i Carrer de Roma). Sens dubte una vila amb història, 
encant i amb molts llocs per visitar d’on treure bones fotografies.
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 Mètode

Tècnica

1. Obrir una imatge adequada com objecte intel·ligent.
Arxiu  --->  Obrir com objecte intel·ligent.

2. Aplicar el filtre desenfocament radial.
Filtre ---> Desenfocar ---> Desenfocament Radial
Triar un radi al voltant de 50, mètode: zoom i qualitat: bona.
En el requadre podeu triar el punt d’inici del desenfocament, s’ha d’anar fent proves !!!

3. Ara farem un degradat, fem un clic sobre la màscara del filtre i seleccionem l’eina de-
gradat (G), llavors seleccionem degradat radial a la barra d’opcions i triem un degradat ne-
gre-transparent.
Tracem una línia  en el sentit que volem el degradat, s’ha de provar diverses vegades.

4. Finalment  amb opcions a la subcapa del filtre es pot variar la seva opacitat.

44Desenfocament radial amb Photoshop
Amb aquest filtre de Photoshop es pot aconseguir un interessant efecte de velocitat i zoom.



Tècnica 45Desenfocament radial amb Photoshop

1. Fotografia inicial 2. Després d’aplicar el filtre

3. Línia de degradat 4. Efecte final



El descobriment de la fotògrafa Vivian Maier. 

La recerca

Aquesta és la història del descobriment de Vivian Maier. Tot comença quan John Maloof està escrivint 
un llibre sobre Chicago i assisteix a una subhasta en recerca de fotografies antigues. És l’any 2007 i a la 
casa de subhastes hi ha arribat unes caixes abandonades en uns magatzems de lloguer. John Maloof 
veu que les caixes contenen fotografies i en compra un lot d’un valor incert. No troba cap imatge útil 
pel seu llibre però més endavant revela alguns negatius amb el propòsit de vendre’ls per Internet. Allan 
Sekula, crític d’art, veu les imatges a la xarxa i es posa en contacte amb en John per fer-li entendre que 
són fotografies amb molta força i d’un gran valor artístic. John Maloof, cada cop més interessat pel con-
tingut d’aquella caixa, comença una tasca de recopilació del material que la subhasta havia dispersat 
entre diferents compradors.

Llista resumida i aproximada de les coses trobades:

100.000 negatius dels quals n’hi ha uns 30.000 en rodet sense revelar.
3.000 impressions.
Rotllos de pel·lícula.
Cintes d’àudio d’entrevistes i altres enregistraments.
Articles de diari. Esqueles. 
Correspondència pròpia i d’altres persones.
Objectes com ara llaunes, ferralla...

John Maloof descobreix que tots aquests objectes pertanyen a Vivian Maier. Quan intenta  localitzar-la 
rep la informació que havia mort feia pocs mesos. John Maloof aprèn fotografia i juntament amb altres 
col·laboradors fa una tasca d’investigació, catalogació i estudi de la vida i obra de Vivian Maier. Funda 
una col·lecció que porta el seu propi nom i que té el propòsit de promoure el treball de Vivian Maier i 
salvaguardar el seu arxiu. Realitza conjuntament amb Charlie Siskel el documental Finding Vivian Maier 
(EEUU, 2013). Publica el web http://www.vivianmaier.com/ .
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Descobrint Vivian Maier

Vivian Maier neix a Nova York el 1926 i mor a Chicago el 2009. És filla única d’uns refugiats jueus, la 
mare és francesa i el pare austríac. Viu a França durant la seva infància i joventut. El pare les abandona 
a començament dels anys 30 i ella i la seva mare comparteixen pis durant una temporada amb Jeanne 
Bertrand, fotògrafa surrealista. Torna a EEUU el 1951 i des d’aleshores treballa com a mainadera. El 
1956 es trasllada a Chicago i entra a treballar a casa de la família Gensburg. És una família amb tres fills 
i serà la seva mainadera durant 17 anys.

Vivian Maier comença a fer fotografies el 1949 i cultiva aquesta afició al llarg de la seva vida d’una ma-
nera persistent. Primer ho fa amb una màquina molt rudimentària i així que pot compra una Rolleiflex. 
Més tard utilitza una Leica i algunes altres màquines. Quan viu a casa dels Gensburg pot disposar d’un 
bany propi i hi instal·la un laboratori de revelat. Les seves altres aficions són el teatre, el cinema, els lli-
bres d’art i els viatges. Als anys 50 i 60 fa viatges al Canadà, Amèrica del Sud, a Europa, Orient Mitjà i 
Àsia. També fa una col·lecció extensa de retalls de diari i li interessen especialment les necrologies. Una 
notícia d’un assassinat la inspira a fer una filmació on fa un recorregut minuciós per tots aquells espais 
on van succeir els fets.  

Al final de la seva vida viu amb una gran precarietat econòmica i són els fills dels Gensburg qui l’ajuden 
i li paguen el lloguer en agraïment a la seva dedicació com a mainadera. 

Una de les persones que la va conèixer en fa aquesta descripció: “Era socialista, feminista, crítica de 
cinema i planera. Va aprendre anglès anant al teatre perquè li encantava. Solia portar jaqueta d’home, 
sabates d’home i un barret gran. Estava prenent fotografies tot el temps i després no les ensenyava a 
ningú”. 

Les fotografies

Vivian Maier fa una quantitat ingent de fotografies i la majoria són fotografies de carrer que realitza en les 
seves llargues passejades per Nova York i Chicago. Les imatges sorprenen per la seva espontaneïtat i 
manca d’artifici tant pel que fa al seu contingut com a la tècnica emprada.
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Les imatges de Vivian tenen el do de la naturalitat, són un registre d’allò que apareix davant seu i que 
ella contempla, que troba sense buscar. 

Vivian Maier té una mirada molt atenta a la realitat que l’envolta. La immensa quantitat d’imatges que 
realitza ens permetria classificar la seva obra en temàtiques concretes (la gent pobre que viu al carrer, 
els nens que hi juguen, els retrats, esdeveniments de la vida quotidiana,...) però crec que no hi ha una 
intenció expressa en fer aquests reportatges sinó que simplement els fotografia perquè hi eren. Aquesta 
aparent no intencionalitat temàtica dóna a les seves imatges un caràcter d’autenticitat i de vitalitat.

Vivian Maier utilitza una tècnica senzilla, sense artificis: els plans estan fets des d’una òptica visual na-
tural, no utilitza filtres ni altres estratègies tècniques, fa bons enquadraments sense ser particularment 
singulars,... Així i tot, sabem que tenia un criteri clar de com havien de ser revelats els negatius per les 
seves indicacions, molt detallades, que donava al laboratori. Crec que aquesta manera de treballar 
dóna encara més força i personalitat a les seves fotografies. 

Particularment m’han sorprès els seus autoretrats. A diferència de com retrata als altres, primers plans 
precisos i emmarcats d’una manera clàssica, Vivian es retrata a si mateixa amagant-se entre artefac-
tes, buscant-se entre miralls o fotografiant la seva ombra reflectida casualment en mil indrets. Alguns 
dels seus autoretrats sembla que ens retratin a nosaltres, els espectadors de la seva imatge. La meva 
impressió és que aquí, en l’autoretrat, Vivian es permet jugar i experimentar amb la fotografia pel simple 
goig de fer-ho. 

Vivian Maier és una persona interessada per l’art i segurament coneix el treball d’altres fotògrafs euro-
peus i nord-americans. Sigui com sigui, l’obra de Vivian Maier és particularment singular i personal. Les 
seves fotografies tenen la bellesa inherent a la simplicitat i la senzillesa de les coses quotidianes. 
 
Els enigmes per desxifrar

La història del descobriment de Vivian Maier em fa pensar en el joc de les nines russes, cada cop que 
n’obres una, te n’apareix una altra amagada al seu interior; cada cop que respons a una pregunta, la 
seva resposta et porta a fer noves preguntes. 
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Els enigmes de la història et desperten la curiositat, com més saps sobre la seva vida i obra, més interès 
tens per saber-ne més.

També és una història on l’atzar sembla ser el fil conductor dels esdeveniments. És per atzar que John 
Maloof compra una caixa en una subhasta i per atzar para esment en el seu valor. L’atzar fa que Vivian 
Maier neixi a Nova York i fins i tot sembla que les seves fotografies siguin preses a l’atzar. I, paradoxalment, 
l’obra i el treball realitzat és fruit d’una passió i determinació mantinguda al llarg de molts anys. És notòria 
la passió de Vivian Maier per fer fotografies i també ho és la passió de John Maloof per descobrir a Vivian 
Maier. 

Si estirem del fil de la història hi trobem singularitats que ens porten a reflexionar-hi. Quina és la motivació 
de Vivian Maier a fer tantes fotografies? Es fa evident que no busca la transcendència, la qual cosa podria 
ser comprensible, però en aquest cas sembla com si ella prescindís de qualsevol mirada externa, ni tan 
sols ensenya les fotografies a les persones més properes. El fet que es trobessin molts rodets sense re-
velar ens indica que Vivian Maier continua fotografiant malgrat no veure el seu resultat, talment com si fins 
i tot ocultés les fotografies de la seva mirada. 

Per què abandona un material tan extraordinari que ha anat col·leccionant durant tants anys i amb tanta 
dedicació? Vivian no el destrueix ni el llença a les escombraries, el deixa en un magatzem i se’n desentén, 
l’abandona a la seva sort i a un destí dubtós. Curiosament (o potser no) Vivian també  fotografia objectes 
abandonats i en les seves pertinences s’hi troben objectes de rebuig. 

Potser l’atzar un dia ens portarà a saber més coses de Vivian Maier: les seves motivacions, creences, la 
seva personalitat. Tot resta en mans del destí. 

CONTRAPORTADA

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

49Caixes de cartró, Chicago, un munt de negatius i una mainadera, per Consol Areñas i Rusiñol

mailto:afjaumeoller%40gmail.com?subject=
http://www.afjaumeoller.cat/

