rid
ANY II. -

5

N.°

5

41 )

SUPLEMENT DE LA IMATGE

11PliElbP{TAIIIIII°cTIIEWOTO0h111.ATMUTDA
,
..

,

.40•,.

•
. ,-;...,

N'''''

i.

I•••

,
,'.
.-"
--- . ';';'-

,
'

::

/0/,....,--_,>:

404°V

-• - 1-../

/

1, -...z...liI /,.ill.' \1141/
4
\ 1

,
1,))

'
›'.
;>''0--._,__.

1""-

¡.: -:),- --.."..----,,,,,,

,N$4,4 •
, ..,;,. ,..

`-. 1~Ili

i 7111.I1 t Irril
itil 1,,

fr-

,,-.•"--

'

#. Ili
.
-, -- -

‘--. \
4,
• '

•

\s"'
its

._,
,

''... --,.;.".
:
---77,- --, I'l •°'` '

, ..
' .....- ,

,
.

_ .

,...

._,,,,

.;

‘\----e„) -„,.... __..-

•\

/
--,_ --______--. „7/

1

•_

0-ç °

r
: ,

o

---

,,,, \i,,N,
‘,,,,

--. t.15,,,, -'‘
'
--'') 5.
',„..).
\ S'‘.\
,. , \
.

....., .
.

..•

....

/

:: —41h,

-';;
\,

'

'

'

- \

.„...,..,,,,--,-., --- ___.,'
-a

.
-tit I lib_ "
. ..o.....„
,__:-'------- ,-.:_ :, - -.-' '

' /
/pt.
\
'1. .1-..- .

_
1111"

1

.. ....

:7!

' i

'

N

'

.
.:-

,,,,,,

..
,- •

'

.

kin

14111
‹...„.„4,..,.f.

_._
•

4

.t, . 4 .
;;'- --'
1 ,...•

#
vir774
,l'-- 7,,
17 :

Ar

/

Ilk:

,

I

------

r,

.. _
,. ..

...:._ „..,..,,,,..„,...„., , ,...
,.
.
. . . . _ ....k....4 '''''- ..... . .

,ft' rlç CP
069 ‹lis
0- oo
,,, .c9'1011,
'
,d, .
%,•-b,<'' .0.50'0,,,és 0,t1•>'",:ç
.,,
,19,!"~
„.
•

41 I

• - '.- ! , .---.'-?t
,
:¡,. » '

—.1 :

1
_

orIta-maorx3 1931 r

NtqUite

twymmeera ...~.1124menona

,6 Ino.M. ..,aolos•él . II,044. 1....• 11

© UNBEKANNTER KÜNSTLER (1931)

4'49

FUJIFILM
_

4>,
-44

FUJ I CO LO R
SUPER

17

PL(IS

800

FOR PRESS/PROFESSIONALS

.4.1
.

....

‘ - .,

....

,--oR
OICOL . . -

%

f

- ,,,.0-11-•

--

u(OR

~off

..
„

. .1 i‹ •
.

'

.

J. --,,i

•

.

- - ..

-:, -

.- __

-- •
•

'41

,

P115„„
,9
'

;4
,I.,....4:

.-,

,

.

,
, ..„, ir. ,
‹

Ad:

• :" ' " ' "

1
,"''fY'

t

'

'

iyy/try

, ,

„

.,

41,
--

,=-,

- g- .kr''

-'"

r

--.-

.i

.-

''-'''

..‘

,

s•

-9.

•
*
„..
..,

-.t.
.'7,-.

,

-

-

,

7.

.•

,.
.."

,------

'''''...-------Diseñada para satisfacer las
exigencias de fotógrafos de prensa,
ofrece la flexibilidad necesaria para
obtener un rendimiento impecable bajo
condiciones de iluminación escasa.
.
Fujicolor Super G Plus 800 for

Ei

'—.. k
,~

' TI 'ab,. 46
;y
¿o....,,,,,...

800

Press/Professionals ofrece el grano
fino y la reproducción cromática
propios de la pelícura convencional de
400 ISO.

I;

4›,diky ,
el

,•••,...,-,

pROF6'

Jj///5

4,
...

V

. ,

"ti
u

pRES;5
s
For?s10
c 1--

~mor'

5/0

11.

,
-

.,..• '

1

1.'

.;
..
V

i

ajuste a ISO 800 permite
fotografiar a velocidades de obturador
altas, temas deportivos en interiores y
exteriores.

Se presenta en cómodos embalajes de
5 y 20 rollos de película de 35mm y 36
exposiciones. La película se suministra
en envases individuales de plástico,
eliminando así el volumen de las cajas.

'

Ya es hora de que descubramos América
el
profeta Tawil—, llevamos algo de retraso
—dijo

SE)
SUPLEMENT DE LA IMATGE

y estamos perdiendo dinero.
JORGE AMADO

EDITOR

I

A

(*)

L

Hola!

A

LLUíS SALOM

mb aquest primer Suplement

Per aixó, en aquest context, les diver-

que tens a les mans, l'AGENDA de la

ses iniciatives conjuntes que s'han

lmatge ha doblat en un any el nombre

engegat a Catalunya en els darrers

de pàgines per a potenciar el debat i la

mesos per part de diferents organitza-

reflexió critica de la nostra professió.

cions del sector (vegeu-ne pagines se-

Tothom, tant col.lectius com particu-

güents) prenen tot el seu significat i

lars, esta convidat a participar-hi.

importancia.

I és que debat i reflexió per a tirar

Finalment, pel que fa a la resta de

endavant són dos elements que prou

continguts d'aquest número, cal as-

falta ens fan al conjunt de l'ofici, so-

senyalar en particular el que fa re-

bretot quan enfoquem un futur com-

feréncia a la foto d'en Javier de la

plicat (evolució tecnológica, drets

Rosa tancat a la presó (pág. 6 a

d'autor, mundialització del mercat,

14), i la próxima celebració de les

adaptació europea...) des de la frag-

"IV Jornades Antoni Varés sobre

mentació associativa, i amb l'afegitó

la imatge i la recerca histórica"

criminal de la pasivitat de l'adminis-

(pag,16 a 19) en les que enguany la

tració en tot alló que ens afecta (tret

UPIFC hi participem corn entitat

dels aspectes impositius, en els quals

col.laboradora.

directament ens escanyen).

BCN 15/07/96
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Llistat de descomptes
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Mundial
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uto

carta conjunta de tres organitzacions
a Jordi Pujol i al Conseller de Cultura (*)
Molt Honorable President/ Honorable Conseller:
Ens felicitem amb vosté pel reconeixement per part de la UNESCO del 23 d'abril corn
a "Dia Mundial del Llibre i el Dret d'Autor", tot esperant que aquesta celebració internacional, de la que la Generalitat de Catalunya n'ha estat la més decidida impulsora,
serveixi també per a estimular el respecte vers els DRETS D'AUTOR en tots els departaments de l'administració relacionats amb la producció i reproducció d'imatges, i
per a encetar tanmateix un diàleg constructiu entre la Generalitat i les organitzacions
professionals i empresarials que estem afectades per la vulneració dels DRETS D'AUTOR a casa nostra (materia per la qual, al nostre parer, fins fa ben poc l'administració
havia tingut una sensibilitat prou deficitària).
Des de la confiança de coincidir amb vosté en l'interés per avançar en la necessaria normalització dels DRETS D'AUTOR a Catalunya, Ii transmetem amb motiu de la próxima diada de St. Jordi la nostra salutació més distingida.
Atentament.
Pere Monés,
President de la U.P.I.F.C.

Joan Lladó,
President de l'A.E.A.P.A.F.

Daniel Virgili,
President de l'A.F.P/P.M.C.

Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya U.P.I.F.0
Rambla Catalunya, 10. 08007 BCN
AssociacióEmpresarial d'Agències de Premsa i Arxius Fotogràfics A.E.A.P.A.F.
Passeig de Gràcia, 55-57, 7-2ona. 08007 BCN
Associació de Fotògrafs Professionals de Publicitat i Moda de Catalunya AFP/PMC.
Passatge Maluquer, 8-10. 08022 BCN

(*) LLiurada el 22/04/96 al Departament de Presidència amb el n° de Registre 003081, i al
Departament de Cultura amb el n° de Registre 003990. SENSE RESPOSTA EL 15/07/96.
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de debat i seguiment
del dret d'autor
Per primera vegada ens coordinem set organitzacions afectades per aquesta problemática. La Plataforma resta oberta a d'altres col.lectius que vulguin incorporars'hi. Si aquesta iniciativa unitaria es consolida, la qual cosa des de la UPIFC confiem
que succeirà en el decurs dels propers mesos, el clima de confiança mútua pot obrir
prespectives de col.laboració més amplia en d'altres aspectes.
PERE MONÉS

acord
Els organismes i associacions professionals sotasignants hem decidit constituir una PLATAFORMA PLURIDISCIPLINAR PRO-DRETS D'AUTOR amb els següents objectius:
1.Debatre la legislació vigent sobre la propietat intelectual i els drets d'autor pel que respecta a
les obres dels professionals de la imatge i el periodisme.
2. Realitzar un seguiment del seu compliment efectiu.
3. Denunciar públicament les infraccions que es detectin.
Ens mouen a aquesta decisió les queixes i denuncies plantejades per diversos professionals de la
imatge i el Periodisme a qui se'ls han conculcat els seus drets, la manca de conscienciació constatada als mitjans professionals i l'amenaça que en aquest sentit afegeixen els nous mitjans de comunicació digitals. Aquests suposen una enorme facil.litat per a la còpia i la reproducció incontrolada i impune d'obres subjectes als drets d'autor i a la propietat intelectual.
Aquesta plataforma pluridisciplinar resta oberta i anima a totes les associacions, professionals i
creadors afíns a participar en la tasca empresa.

CoLlegi de Periodistes de Catalunya
Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya
Sindicat de Periodistes de Catalunya
Associació de Fotògrafs Professionals de Publicitat i Moda de Catalunya
Associació de la Premsa Electrónica
Associació Iberoamericana de Periodistes Especialitzats i Tècnics
Associació Professional de Titulats en Imatge i Sò de Catalunya

BCN, estiu 1996
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Porque ahora en PRO40, el nuevo centro de la fotografía profesional, disponemos de todos los medios para
ofrecerte un servicio más rápido, completo y riguroso. Para ello contamos con un servicio de

24

horas

donde podrás disponer de la tecnología más avanzada en revelado junto a un
equipo de

profesionales especializados. Y

primer laboratóri o

Self-Shop

de

fotografia

además podrás disfrutar del
de Espata, donde encontrarás

el stock de material fotográfico más actual del mercado. Asi y sólo asi,

De profesional a profesional

una

Paseo de San Juan,

vez disparada

la f

oto podrás olvidarte del

resto del proceso.

40-08010

Barcelona

Pdiari
duros a

uatre

LLUíS SALOM

peles

(II:1

1Punt és un diari peculiar: quan neix
(unes quantes taques de tinta aquí i allá, a modus de
un nen/a allá está El Punt per a pufotos, per a espaiar-ne els texts), sinó aquesta pecublicar la foto del nadó i obsequiar
liar filosofia empresarial d'EL PUNT que passa per
als pares amb la foto del seu fill/a
sobre l'especificitat de la informació gráfica i el treimpresa a la portada del dia, els
ball dels fotoperiodistes tot considerant que tenir una
subscriptors d'El Punt poden anar gracámara converteix a qualsevol en fotògraf (la qual
tifitament al cinema un cop per setmana, etc, etc. Pocosa és tant absurda com pensar que tenir un boligraf
dria dir-se, doncs, que no s'estan de res. 0 de quasi
et fa escriptor, o que posseir un ordinador et fa inres. En qualsevol cas,
formátic) i que significa,
ambició no en falta i
en
definitiva, un injusticonsiderar que una
l'empresa editora s'ha
ficat menysteniment de
camera converteix a qualsevol la cultura gráfica dels
embarcat des de fa temps
en l'aventura incerta de en fotògraf, és tant absurd corn
lectors "de comarques"
les edicions comarcals
que francament estem
pensar que tenir un boligraf lluny de mereixe'ns.
(Barcelonés, Maresme,
etc). Amb aquesta politiet fa escriptor, o que posseir un
ca editorial expansiva,
Aixi doncs, en aquest
ordinador et fa informàtic
però, els comptes ja no
sentit, el Col.legi de Pesón tant galdosos corn
riodistes de Catalunya, el
quan el diari només s'editava a Girona i l'empreSindicat de Periodistes, i la Unió de Professionals de
sa editora ha decidit reduir les despeses ...de fola Imatge i Fotografia de Catalunya ens yam adreçar
tografia.
conjuntament ala Direcció d'El PUNT per tal d'expresar-li la inquietud i la preocupació davant del preHi hauria poc a dir (hi han diaris no il.lustrats
cedent que aixó significa. Del resultat de l'entrevista
solvents i dignissims) a no ser per la formula que ha
sostinguda el passat 21 de juny a Girona entre el Sr.
trobat l'equip directiu que, des del punt de vista proEncinas, el Sr. Seguí (vocals de la Junta de Govern
fessional, és d' alló més patètic: es suprimeixen els
del Col.legi), el Sr. Bastardes (President de l'SPC),
fotògrafs i es facillita una cárnera als redactors per a
el Sr. Monés (President de la UP1FC) i el Dtor. Geque ells mateixos en facin "voluntariament" les fotos
neral d'EL PUNT Sr. Vall Clara només s'en despren
a canvi d'un plus de 10.000 ptes. mensuals per
que aquest terna no esta tancat a hores d'ara: l'emaquesta feina.
presa sap que hi han aspectes que s'hauran de tractar
en conveni i s'ha manifestat verbalment disposada a
No cal dir que des d'una professió de lliure accés
considerar les propostes recollides a l'Estatut de Recorn la nostra no es questiona la capacitat de ningú
dacció i (home, només faltaria !!) a acatar les.resoluper a treure una foto (que en tot cas s'hauria de pagar
cions de Magistratura. Per la seva banda les tres encorn cal per l'empresa), corn tampoc es discuteix la
titats esmentades s'han compromés a fer-ne un estret
llibertat empresarial de publicar productes birriosos
seguiment del problema.
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Queriamos publicar integramente la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Madrid en la que se que condena al fotoperiodista Carles Ribas, al Dtor.
de EL PAIS ya dicho diario, por la conocida foto de Javier de la Rosa en la trena.
Sin embargo, esto no ha sido posible porqué EL PAIS no se ha dignado proporcionarnos la documentación que solidariamente le solicitamos( *). y porqué el fotógrafo Carles Ribas a estas alturas aún no
dispone de copia alguna de la sentencia
por la que es condenado. Cosas de "la
grandeur", suponemos.
Así pués, en este número hemos de lin-Mar nuestra atención sobre el tema al articulo de Mariano López Carrillo y a un
analisis jurídico a cargo de Josep Cruañas i Tor, miembro del cuadro jurídico del
Col.legi de Periodistes de Catalunya y asesor de la UPIFC, al tiempo que solicitamos
a nuestros lectores que nos hagan llegar su
opinión sobre este particular: el obligado
acatamiento de las decisiones judiciales no
las exime de critica.

(19

.

•

I
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Sr. Jesus Ceberio / El Pais
Apreciado amigo,
Queremos manifestarle nuestra solidaridad ante la condena de que han sido
objeto Vd., el Sr. Caries Ribas y "El
Pais", por la publicación de la fotografia de Javier de la Rosa en la cárcel Modelo de Barcelona.
Lamentablemente, por razones de cierre,
en el último número de l'Agenda de la
hnatge (que adjuntamos) solo hemos podido incluir un comentario de urgencia.
Con el objeto de poder dedicar una atención continuada sobre este particular en
las páginas de nuestra publicación trimestral, le agradeceriamos nos facilitasen el contenido integro de dicha sentencia y cuanta información considere
de utilidad al respecto.
Quedamos a su disposición ya la espera
de sus noticias,
Atentamente.
Pere Monés Mestre
Presidente de UPIFC
BCN 03/05/96
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De “razones,,
MARIANO LÓPEZ CARRILLO

Y sentencias

A

cualquiera le parecería de la llamada "alarma social" como aspecto recajón que cuando se habla levante a la hora de emitir sentencia, en cade una sentencia razonada,
sos como este que nos ocupa tal vez podría
el adjetivo "razonada" viene haberse tenido en cuenta un nuevo supuesto
a significar que aclara y vuelve al que se podría bautizar como "catársis soaccesibles las causas o "razones" por las que cial", o sea, el regocijo que para un pueblo,
permanentemente
un juez dicta sentenno se debe
cia. Sin embargo, hay
zarandeado por los
veces en las que esta
escándalos financieolvidar que durante muchos
aparente perogrullaros y en cierta medisiglos
los
hombres
de
iglesia
da, "razonablemenda resignado a ver
te" presumible, se ve
cómo los ricos hautilizaron una lengua muerta
desagradablemente
cen de las leyes
como el latín para ejercer sus
desmentida por los
mangas y capirotes,
funciones ministeriales
hechos. Este es el casuponía el contemso, por ejemplo, de la
plar cómo un presentencia condenatoria dictada por el juez sunto estafador de cuello blanco también poLobato Lavin, titular del juzgado de primera día terminar entre rejas a pesar de su poder y
instancia n° 2 de Madrid, en relación con la sus riquezas. Sin embargo, como he dicho
demanda presentada por Francisco Javier De anteriormente, no es mi intención ocuparme
la Rosa Martí contra el reportero gráfico aquí del fondo de la sentencia, ya que otros
Caries Ribas, el director del diario El País y autores más preparados que yo y desde estas
contra el diario mismo. La denuncia venía mismas páginas ya se encargan de llevar a
motivada por una fotografía tomada por el cabo un análisis pormenorizado del mismo,
primero de los imputados y publicada por el sino exclusivamente de su forma.
segundo, en la que aparecía el demandante
dentro de su celda, en la cárcel Modelo de
Como botón de muestra, extraigo este
Barcelona, vestido con un chándal y copárrafo del "razonamiento" del juez Lobato
miendose un bocadillo envuelto en papel de
Lavin: "es justamente la ausencia de una
aluminio,
síntesis integradora la que permite la autonomía y el desarrollo de ambas esferas fuAunque no es mi intención entrar aquí a rídicas, proclamando con esta tensión no
analizar el fondo del "razonamiento" de la resuelta el momento de la verdad que consentencia, me gustaría apuntar de pasada que tiene la no identidad, la ausencia de toda
si en otras ocasiones se ha llegado a barajar unidad conceptual como fundamento hete-

>

8 •

rónomo dela convivencia en libertad". No
hace falta ser un lince para constatar que el
uso y abuso que hace el juez de malabarismos dialécticos más que aclarar los motivos
de su sentencia, lo que consigue es hacerlos
prácticamente ininteligibles. Yo no sé si ello
es el resultado de una manifiesta voluntad
por parte del juez de hurtarse a posibles críticas o si, "sin darse cuenta", ha confundido
a los ciudadanos con conocedores consumados de la dialéctica hegeliana, pero en cualquiera de los dos supuestos el resultado no
podía ser más desalentador:para la inmensa
mayoría de los lectores de la sentencia, el
texto resulta sencillamente inextricable,

supersticioso -no se debe olvidar que durante muchos siglos los hombres de iglesia utilizaron una lengua muerta como el latín para ejercer sus funciones ministeriales-. El
ejemplo contemporáneo más escandaloso
de esta forma de actuar nos lo dan los economistas liberales que, un día sí y otro también, nos bombardean con neologismos vanos para convencernos de que el libre mercado nos hará a todos ricos y felices a pesar
de las abrumadoras pruebas en contra que
vemos por doquier. También entre estos
grupos que tradicionalmente han abusado
de un lenguaje esotérico para protegerse de
la ingerencia del vulgo se han encontrado y
encuentran ciertos hombres de leyes, a los
que no en vano en otros tiempos se les llegó
a motejar peyorativamente de "leguleyos"
por su habilidad para embarullar con sus
abstrusos conceptos a los pobres incautos
que caían en sus manos.

En nuestros días como antaño, son abundantes los casos en los que se utiliza un lenguaje deliberadamente oscuro y gremial con
la intención de impedir el acceso de los no
iniciados a un saber que un determinado
grupo se atribuye como propio y que tiene
como último objetivo el acallar las protestas
y provocar en el lego un temor reverencial y

Sin duda, con esto no estoy afirmando
que todo un universo, en este caso el jurídi-
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co, pueda ser reducido a un lenguaje sencillo y coloquial. Ciertamente la regulación
de la vida social necesita de un lenguaje específico y en la medida de lo posible unívoco; pero creo también que la voluntad de
transparencia propia de un sistema democrático, en el que, no se olvide, toda legitimidad reside en el conjunto de los ciudadanos, también llamado pueblo, exige por
parte del poder que administra la justicia
una decidida y firme voluntad de hacer lo
más accesible posible al común de los ciudadanos los motivos de sus actuaciones y
sentencias. Pués, como en el caso que nos
ocupa, no estamos hablando exclusivamente de la condena de una determinada
acción, la de tomar y publicar cierta foto
de un cierto personaje, sino de la jurisprudencia que tal sentencia puede generar y
que podría afectar a la toma y publicación
de muchas fotos más. Siendo así, la clan-

dad y accesibilidad de los argumentos , no
sólo sería beneficiosa para los directamente imputados, sino para un colectivo mucho más amplio, interesado, claro es, en
saber hasta dónde puede llegar en el desemperio de sus labores profesionales sin
incurrir en delito.
Por todo ello, creo que el texto de la sentencia del juez Lobato Lavin, más allá de la
posible enjundia y fundamento de sus "razonamientos", a causa justamente de su
opacidad conceptual, es una muestra patente de lo que no se debe hacer en democracia.
El término "mandarinismo" se utiliza para
calificar el ejercicio arbitrario del poder, y
arbitrario es, según el DRAE, el acto o proceder que no se acomoda a la razón o la justicia. Pero ¿que sucede, me pregunto, cuando las "razones" son tan oscuras que parecen sinrazones?.

I
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De la Rosa
JOSEP CRUAÑAS

a la presó
una foto polémica (*)

a Constitució inclou el Dret a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia
imatge en l'article 18, i el dret a comunicar i rebre informació en el 20.1.d),
dins Vámbit dels drets d'expressió.

Els primers van ser desenvelopats en la Llei orgánica 1/82 de 5 de maig, i en
0
concret defineix el dret a la imatge de les persones considerant una vulneració
"la captació, reproducció o publicació per fotografia (...) de la imatge d'una persona
en Hoes o moments de la seva vida privada o fora d'ella, excepte "quan es tracti de persones
que exerceixin un came públic o una professió de notorietat o projecció pública, i la imatge es capti en un lloc públic o en llocs oberts al públic".
D'altra banda, el dret a donar i rebre informació veraç, corn ha establert la jurisprudència, i
tal corn s'exposa en la pròpia sentència, en certs casos el seu exercici comporta una certa intromissió en l'àmbit de la intimitat o la pròpia imatge d'una persona. Per a justificar-la ilegitimar-la exigeix l'interès públic de la notícia, que es defineix corn l'interès general, que no
s'ha de confondre amb l'interés general a la pura tafaneria, que no justificaria aquesta intromissió.
Tots aquests principis jurídics han de ser analitzats, tal corn diu la mateixa llei, pels usos socials i d'acord amb les circumstàncies de la notícia.

La fotografia, un element accessori?
La sentència admet corn a fet indiscutible la
projecció pública del senyor De la Rosa, la
qual s'ha d'entendre dins les circumstàncies
en qué es produiren aquells fets. També qualifica la informació de vern, i de tenir un innegable interès públic. Tot i aixó, no considera que aquestes circumstàncies siguin justificatives de la legitimitat de la publicació
de la notícia. Es més, si bé considera justificada i admet que no vulnera cap dret de Javier De la Rosa la notícia escrita sobre l'igrés a presó que contenia el mateix diari,
considera la publicació de la imatge corn un
element accessori, i fins i tot sobrer. Aquest

element sobrer fa depasar el límit de vulneració de drets fonamentals en un cas concret
que justifica el dret a la informació i produeix un perjudici en la intimitat de la persona afectada que no és justificable.
Aquesta consideració crec que cau en un
greu error de concepte. La fotografia, corn a
imatge, en cap cas pot considerar-se un element accessori de la notícia escrita. És un
concepte ben pobre del que són els diversos
mitjans de transmetre informació. La fotografia no la podem considerar corn un mer
element il.lustratiu, i menys en aquest cas,
sinó corn un altre mitjà d'expressió de la informació periodística que l'article 20 de la
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Constitució protegeix. Seguint l'estret concepte de la sentència, trobaríem que en les
noticies televisives la veritable informació
és la llegida, i que la imatge és un element
simplement il.lustratiu, concepte que no es
pot mantenir en aquest moment històric del
món multimèdia.
Aquesta consideració per si sola ens situa en
un àmbit ben diferent, ja que en aquest cas
és evident que la fotografia no era un mer
element accessori i il.lustratiu, sinó un element principal, ja que expressava d'una manera palesa el fet de l'empressonament del
financer. Altrament i lógica, hauria d'haverse considerat il.legítima la publicació de la
notícia escrita i la fotográfica. El valor de
les imatges no és altre que captar la realitat
i les expressions de les persones en els diversos esdeveniments d'interès corn a notícia.

justifica que se n'hagi utilitzat mercantilment la imatge, tot referint-se a l'apartat 6
de l'article 7 de la Llei a l'honor, en qué es
considera una intromissió al dret a la imatge
pròpia, a més de la simple publicació, la utilització de la imatge d'una persona per a finalitats publicitàries, comercials o de natura
análoga. Aquest supòsit es refereix a la publicació de la imatge feta amb finalitats purament mercantils, corn ara incloure-la en
un anunci publicitari. Per exemple, si pot ser
lícita la publicació d'una imatge d'una persona corn a notícia, no ho és si la incloem
dins d'un anunci. Si bé la llei autoritza la publicació d' imatges de determinades persones, notables o no, en casos de notícies periodístiques, no les justifica per a usos mercantils. Per tant, en el nostre cas la sentència
oblida que ens trobem analitzant la publicació d'una imatge com a notícia, i que per
tant no ens podem referir, corn ho fa, a l'esmentat apartat 6 de l'article 7.

Informació i publicitat

La intimitat de la cel.la

En aquest sentit, hem d'analitzar els conceptes jurídics dels drets en col.lisió i els casos justificatius que defineixen el límit del
dret d'informació, partint únicament de la
imatge , ja que de fet ella és en definitiva
l'element que és objecte de la reclamació.

Fetes aquestes consideracions, ens posaríem
en una situació de fets per a l'anàlisi jurídica ben diferent de la que estableix la senténcia en definir la fotografia corn a element
sobrer de la informació referent a l'entrada a
la presó de Javier de la Rosa.

També crec que la sentència agafa un camí
erroni en el moment que diu que el fet que el
senyor De la Rosa sigui un home conegut no

La sentència parteix del principi que únicament es comet una intromissió en l'àmbit
privat de la persona pel fet que se la retrata
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en l'interior de la cel.la en acció de menjar;
espai que defineix com a lloc privat, el que
seria el domicili d'aquell moment. refermant
el fet que tota persona té dret a la pròpia intimitat i que aquest dret també és protegible
en el cas de les persones de notorietat pública en l'àmbit de la seva intimitat, no en el
d'actuacions derivades de la seva notorietat
o popularitat, per dir-ho d'una altra manera.

La distinció que fa la sentència del dret a la
imatge i del dret a la intimitat, corn dos drets
diferents o dues intromissions diferents, crec
que també és errònia. La llei i la jurisprudéncia defineixen la intromissió en la intimitat
per la divulgació de fets que abastin l'àmbit
de la vida privada, corn a àmbit própi i reservat, necessari, segons les pautes de la nostra
cultura. Aquest concepte crec que va inclòs i
l'hem d'analitzar conjuntament dins el dret a
la imatge, ja que comporta en si mateix la
protecció de l'esfera privada de les persones.
Es veu clarament quan es considera intromissió en l'arriba del dret a la imatge -corn
hem dit i cal recordar-ho-, la publicació per
fotografia de la imatge d'una persona en
llocs o moments de la seva vida privada o fora d'ella.
Una imatge periodística

111K.
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Entenc, per tant, que la qüestió plantejada
queda definida en realitat en els següents termes. En primer Hoc, la imatge és clarament
una imatge de carácter periodístic d'una persona que, corn reconeix d'una menera contundent la sentència, és un personatge de
carácter públic, i també és evident que la notícia era indubtablement d'interès públic. En
segon lloc, l'única qüestió que hem de dilucidar, per tant, és si veritablement la imatge
de la persona va ser captada en un lloc públic
o en un lloc de la seva vida privada.

•
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El fotògraf, indubtablement, va captar la fotografia d'una manera legítima, des d'un
floc públic, com és el que hi ha davant per
davant del centre penitenciari. L'única qüestió que es planteja a debat és el fet, també
evident, que la persona es trobava dins de la
cel.la on havia estat internada, i que estava
menjant.
Aquest és el punt de fricció entre el dret a la
imatge de la persona i el dret a la informació.
En primer lloc, i per valorar el dret a la informació, hem de tenir en compte que el fet
de qué s'informava era noticiable en aquell
moment, tal corn la mateixa sentència reconeix. També cal considerar que la condició
de notorietat pública de les persones privades va lligat inexorablement al moment en
qué es produeixen els fets. Una persona és de
notorietat d'acord amb les circumstàncies
del moment, i per tant aquesta condició pot
desaparèixer amb el temps. Corn he dit, la
mateixa sentència reconeix que en aquell
moment aquest fet era evident. Per tant, l'únic element que hem d'analitzar és si la intromissió dins l'àmbit privat que reflecteix la
notícia és justificable en relació amb el dret
a la informació; punt que és el veritable punt
de fricció o de col.lisió de drets a considerar.
Jo entenc que, havent-se fet la fotografia
des d'un lloc públic, sense violentar cap altre dret, el fet que es vegi la persona menjant no es pot considerar que sigui una
agressió injustificada a la seva imatge dins
l'àmbit privat; sobretot si analitzem que la
imatge recull i reflecteix simplement el fet
noticiable que la sentència considera indubtablement d'interès públic, que és el fet que
el senyor De la Rosa estava a la presó. Realment, des del punt de vista de la fotografia corn a mitjà d'expressió independent,
se'ns poden acudir poques altres imatges
que poguessin recollir aquesta informació,
corn no fos la seva imatge en una de les depencléncies interiors de la presó no accesibles visualment des de l'exterior.

L'interès general
Per tant entenc que si bé el moment en qué
es va captar la imatge el subjecte estava
menjant, fet que hem de considerar un fet de
la vida quotidiana privada, la captació és
justificable per l'interès públic de la notícia
i per la condició pública del personatge, i
perquè la imatge va ser presa des d'un lloc
públic. Es perfectament justificable el grau
d'entrada de la captació en un àmbit privat,
si valorem el carácter d'interès general en
aquell moment de la notícia, i que en definitiva no representa cap mena de denigració
de la persona ni de perjudici al seu honor.
De la mateixa manera, crec que tampoc representaven cap atac al dret a la pròpia imatge les imatges de televisió que es van captar
per aquelles dates del mateix senyor De la
Rosa quan estava declarant en el Jutjat que
instruïa la causa; imatges preses de la mateixa manera des del caner, en lloc públic, i de
les quals ningú no ha discutit la legitimitat.
És evident que aquesta sentència és trascendent, per les conseqüències restrictives, per
la interpretació dels límits estrets que marca
per a la informació de la imatge, en no ser
considerada la fotografia corn un mitjà d' informació autònom de l'escrit, i no considerant-ne les propietats i característiques expressives pròpies. Ara resta pendent la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid, on
ha estat apel.lada la sentència.

(*) Article publicat al n° 69 "CAPCALERA", revista del CoLlegi de Periodistes de
Catalunya, el mes de juny d'enguany.
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IV Jornades
Antoni Varés

REDACCIÓ

sobre la imatge i la recerca histórica
Is dies 20 i 21 de

novembre tindran Hoc a Girona les IV Jornades
Varés
sobre
la imatge i la recerca histórica, organitzades
Antoni
per l'Ajuntament de Girona en col.laboració amb l'Associació
d'Arxivers de Catalunya. Aquesta quarta edició, un COp més, té
per objectiu ser el punt de trobada de professionals de diferents
àmbits (arxivers, museólegs, fotògrafs, historiadors, periodistes...) vinculats
des de la seva especialitat al patrimoni en imatge, en general i a la fotografia en particular.
Les tres darreres edicions avalen la rigorositat i
la solidesa d'aquestes Jornades, a les quals ja hi
han participat més de cinc-centes persones.
L'altra cara de la moneda són els tres volums
de les actes, reflex del que les Jornades han esdevingut: un fórum de debat, de reflexió i d' intercanvi d'experiències, que serveix de referéncia per a totes aquelles persones que treballen en el camp de la imatge o en d' altres de
relacionats.

te a l'hora de plantejar-se quins documents en
imatge cal conservar i quins es poden eliminar.
* Videoteques: standars de preservació, tractament i difusió dels fons d'imatges en moviment, a càrrec d' Alicia Conesa i Santamaría,
cap del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya. Que entenem per videoteca i quines mesures hem de pendre de cara a
la seva preservació, la seva organització i el seu
ús seran els punts bàsics d'aquesta intervenció.

En aquest sentit, les Jornades d'aquest any recullen novament diferents aspectes que incideixen en el treball diari dels professionals de
la imatge. Les ponències que centraran els temes de debat són les següents:

— La fotografia i els estudis de paisatge, a cárrec de Josep Oliveras i Samitier, catedràtic del
Departament de Geografia de la Universitat
Rovira i Virgili. Davant les ràpides transformacions que afecten la realitat fisica que ens envolta, la fotografia és l'instrument per a aconseguir fixar-la. La fotografia corn a font d'investigació ens permet el seu estudi i observar
amb detall la seva evolució.

- L'avaluació de les imatges, a càrrec de Teresa Solé i Gabarra, arxivera del Departament
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. La Imatge és present en qualsevol àmbit
de la nostra societat actual, la seva producció
espectacular en els darrers anys comporta ja els
primers problemes de cares a la seva preservació. La ponència situará el marc general i les
condicions específiques que cal tenir en comp-

— Producció i explotació de la fotografia professional i el seu context, a càrrec de Lluís Salom i Marcó, fotógraf i coordinador de l'Equip
Tècnic de la UPIFC. Els àmbits de la fotografia són tan diversos corn la problemática que
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genera la seva gestió, el respecte dels drets
d'autor i la seva explotació económica. L'exposició permetrà una aproximació a aquests
aspectes des d'una prespectiva actual i plural.

— La manipulació de les imatges. Possibilitats que presenta i problemes que se'n denven, a càrrec de Joan Fontcuberta i Villà, fotógral. La manipulació de les imatges, possible
amb els mitjans tradicionals, s'ha vist molt alavorida per l'aplicació de les noves tecnologies
i afecta tant a fotògrafs corn a responsables de
la gestió de centres amb fons d'imatges.
- La transmissió d'imatges a l'era de les autopistes de la informació, a càrrec d'Alfonso
Gutiérrez Escera, gerent d' AGE Fotostock. A
les portes del segle XXI els nous mitjans de comunicació de ben segur canviaran alguns dels
nostres hàbits i de la nostra manera d'entendre
l'intercanvi d'informació. La fotografia corn a
document amb un alt valor informatiu i de comunicació no se n'escapa i hi juga un paper
important.

Paral.lelament, les Jornades també serveixen
de marc per a d'altres activitats relacionades
amb el món de la imatge, cursos, exposicions i
projeccions. En l'edició d'enguany els actes
d'exposició i debat de ponències i comunicacions, es complementen amb uns tallers, els
dies 19 i 20 de novembre, que porten per títol
Protecció intima dels materials fotogràfics, a
càrrec del conservador Ángel Fuentes de Cla,
format a l'International Museum of Photography at the Georges Eastman House, de Rochester (EEUU). El contingut de les sessions
se centrará en les precaucions a tenir en compte en la manipulació, protecció i instal.lació de
les fotografies, positius o negatius en diferents
formats i suports, i en les recomanacions sobre
els materials més idonis a utilitzar per tal de
garantir la seva preservació.
D'altra part, i seguint amb l'objectiu de recuperar i difondre material cinematogràfic d'autors gironins (Antoni Varés, el 1992, i Jordi
Lladó, el 1994), aquest any s'han programat

diverses projeccions de pel.lícules de Narcís
Sans, fotògraf i periodista. També es preveu la
presentació d'una nova carpeta de fotografies
sobre la ciutat de Girona, corn una petita mostra del fons del mateix autor, de més de
500.000 fotografies, que darrerament s'ha incorporat a l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament
de Girona.
A més a més, aquest any s'han coordinat tots
els àmbits d'exposició de la ciutat, tant públics
corn privats, per tal que durant el mes de novembre hi tinguin lloc diferents esdeveniments
culturals relacionats amb la imatge i la producció audiovisual de diferent tipus. El projecte,
anomenat El dret a mirar, és ambiciós no tant
sols per la quantitat d'agents implicats, més de
vint, sinó per la qualitat de les exposicions programades, que sens dubte reforçaran la projecció de les Jornades corn un ampli i divers referent que té per objectiu la imatge. Aquesta
oferta cultural suposa posar a l'abast del públic
des de les propostes més respectuoses amb els
canons tradicionals fins a experiències innovadores en el camp de la imatge i les arts plástiques.
Pel que fa a l'organització de les Jornades, própiament, en l'edició d'aquest any l'Ajuntament de Girona i l'Associació d'Arxivers de
Catalunya compten amb la col.laboració de
l'Associació de Museólegs de Catalunya i de la
Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya, a més del suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Dirección General del Libro Archivos

y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura, i de
l'empresa Canson-Guarro Casas SA.

Més informació:
ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA
Placeta de l'Institut Vell, 1
17004 Girona
Tel. 972 / 22 15 45
Fax 972 / 41 94 01

IV Jornades A. Varés

JUAN NARANJO

Antecedentes

n noviembre de 1990 el Ajun- Las Jornadas sobre "La imatge i la recertament de Girona y la Assoca histórica" nacen para cubrir el gran vaciació d'Arxivers de Cata- cío existente en estos campos. En sus más
lunya organizaron el primer de seiscientas páginas publicadas, en las
certamen de carácter bienal tres ediciones que se han celebrado hasta
"La imatge i la Recerca Histórica, I
ahora, se ha incidido de forma especial en
Jornades Antoni Varés". En el prólogo de cubrir esta desinformación, al mismo
la publicación de las ponencias y cotiempo que se establecía un debate
municaciones se menciona:
sobre la importancia de la in"Con este coloquio se pretencorporación de la imagen
hacia la
de poner orden y dar imcomo un elemento dispulso al mundo de la concursivo más, dentro de
recuperación
servación y de la catalola investigación de la
de la ii
importancia
gación de la imagen...".
historia contemporáde
la
imagen
Este hecho deviene conea -no como se había
mo algo fundamental en
venido
realizando hasta
como documento
el campo fotográfico, ya
ahora que, por lo genei
que a pesar de que hace
ral, los historiadores semás de un siglo y medio de
leccionaban las imágenes
su descubrimiento, el interés
al margen del discurso que esque ha suscitado la fotografía en
tan realizando, y sólo como una
nuestro país es muy reciente. No es hasta mera ilustración, obviando datos de gran
principios de la década de los ochenta que interés como el autor, la técnica, etc..., esse empiezan a publicar las primeras histota falta de rigor se acusa de forma esperias sobre la fotografía en España, tanto a cial en el caso de la fotografía-. En este
nivel nacional como regional o monografí- sentido son de destacar las ponencias reaas de autores relevantes. Este es el princi- lizadas por Albert Garcia Espuche "Les
pio de un trabajo sistemático para la recuimatges en la recerca i la difusió de la
peración del patrimonio fotográfico, ya
història urbana" -el autor, de forma inteque hasta esas fechas había reinado el más resante e innovadora, incorporó en la exprofundo silencio sobre nuestro pasado fo- posición "El Quadrat d'Or" diferentes
tográfico, con toda la desinformación que disciplinas como la fotografía, el cine, el
esto comporta, tanto a nivel de conoci- video, la imagen tridimensional; todas
miento de la historia de la fotografía como ellas en un mismo plano discursivo, crede problemas más específicos, como los de ando una interesante fórmula interdiscisu conservación y los de su catalogación.
plinar a la hora de analizar un tema hístó>
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rico (hace referencia en su ponencia a esta interdisciplinaridad y reivindica la utilización y la importancia de los documentos visuales). También son de destacar en este campo las ponencias de Santiago Riera i Tuébols "El valor de la
imatge en la recuperació del patrimoni
industrial", o la comunicación de Bernardo Riego "La fotografía como fuente de la historia contemporánea: las dificultades de una evidencia".
Otros temas que se han tratado son los
que hacen referencia a los aspectos legales de la imagen, como la ponencia de
Esteban de la Puente García "La propiedad intelectual y la regulación de acceso y difusión de las imágenes. Especial consideración de la fotografía"; o la
comunicación de Eduardo Calvo Cabello "Contrato tipo entre un archivo de
imágenes y cualquier organismo público
en general"; o la de Josep Cruarias i Tor
"Us d'imatges: drets morals i econòmics
que se'n deriven". También ocuparon
una parte de estas Jornadas los apartados
referidos a la conservación, destacando
la ponencia de Bertrand Lavédrine "La
conservation des photographies sur suport yerre", la de Fabrizio Celentano
"Conservazione e restauro dei documenti fotografici", y la de Rosa Vives "Gravats i estampes: problemática del seu
tractament i conservació".
En el campo de la recuperación histórica
y clasificación podemos resaltar a Joan
Boadas y Albina Varés "Catàleg de l'obra fílmica d'Antoni Varés", Catalina
Aguiló y Maria Josep Mulet "Recuperació del patrimoni fotogràfic i filmográfic de les Balears", Lourdes Boix "Josep
Esquirol: la memòria de paper. Una experiéncia de recuperació histórica a l'Es-

cala", y Albina Varés "Antoni Varés:
materials per a una biografía".
Son de destacar las importantes recopilaciones bibliográficas realizadas por Ramón Alberch i Figueras bajo el título
"Aproximació bibliográfica als fons d'
matges catalans" presentadas en dos entregas, en las I Jornadas (1990) y en las
III (1994). En esta última, se hace un
análisis de las diferencias que se habían
producido en este terreno en los cuatro
arios que separan las dos comunicaciones, remarcándose la gran intensificación de la producción teórica y práctica
en torno a los fondos fotográficos y cinematográficos, así como la aparición de
secciones fijas, destinadas a documentar
y difundir el patrimonio fotográfico.
Otra ponencia interesante por su planteamiento fué la de Bernardo Riego "Una
multitud de procesos denominados "fotografía". En ella, el autor reflexiona sobre las diferencias estructurales y estéticas que hay entre los principales procedimientos fotográficos, al mismo tiempo
que aporta datos para su identificación.
Estas son sólo algunas de las muchas
comunicaciones y ponencias que hasta
la fecha se han presentado y publicado
en estas jornadas de reflexión y debate sobre el valor de la imagen en
sus diferentes manifestaciones (fotografía, grabado, cinematografía, video),
convirtiendo a las Jornades Antoni
Varés en las más estables de las realizadas hasta el momento en el Estado
español, y en un importante punto de referencia para toda persona que tenga
inquietudes relacionadas con el mundo
de la imagen y su valor como documento histórico.

El

llibre 11JtunüLe,
del

patrimoni fotogràfic

SALVADOR RODÉS

1 passat mes de maig i dins el marc de
la Primavera Fotográfica, va ser presentat el que será el Llibre Blanc del
Patrimoni Fotogràfic de Catalunya,
i diem será, perquè encara no s'ha pogut editar, tal corn estava previst i
anunciat. Esperem que les últimes retallades pressupustáries de la Generalitat -que afecten especialment a Cultura- no impedeixin, encara que sigui
amb retard i a trompicons, l'edició final del llibre.
Bé, encara que només tinguem les galerades del futur llibre, són suficients per fer-ne una primera valoració, sobretot pel que será d'utilitat, donat que recull
més d'un centenar de fitxes tècniques sobre els arxius,
museus, biblioteques, fundacions i entitats tant públiques com privades, que tenen fons fotogràfics d'indole
molt diversa.
El libre fa un estudi sobre las característiques pencipals d'aquests arxius i fons fotogràfics, alhora que analitza i reflexiona a l'entorn de les principals qüestions que
afecten al patrimoni fotogràfic, la seva conservació i difussió. Un repàs pels diferents àmbits de la fotografia
corn l'ensenyament, les edicions i publicacions, els museus i el mercat de l'art, són una interessant base informativa per a contextualitzar les opinions d'especialistes
sobre els diferents aspectes implicats.
Tot i que l'enquesta d'opinió (que va iniciar-se fá
més de dos anys) només ha obtingut una trentena de
respostes, aquestes mostren un ventall ampli d'opinions, la majoria coincidents en una qüestió básica: la
manca de recolzament institucional i la manca d'interés en desenvolupar una política a llarg termini. Reproduïm les respostes de la UPIFC a l'enquesta, i deixem per a un proper número de la revista fer una exposició més detallada i amplia del contingut i conclusions
que planteja aquest LLibre Blanc. Esperem que per
aleshores ja hagin pogut editar-lo...

RESPOSTES DE LA UPIFC
¿Per quina raó la fotografia al nostre país no gaudeix
encara d'una situació normalitzada?
Entenem que una de les principals mancances és
que sovint es fa un tractament de la fotografia corn a
simple objecte de col.lecció. Cal fer un esforç en el

tractament de les imatges a partir dels fotògrafs corn a
autors i promoure els programes de difusió sobre
aquesta base, fent un especial esment al respecte dels
drets morals i d'explotació que estableix la Llei de propietat intelectual. Al nostre parer, el compliment dels
drets d'explotació de la seva obra per part dels autors
és el millor mitjà de protecció de la creació fotográfica.
En aquest sentit, seria important la formació d'un
institut de difusió de la fotografia. Nogensmenys, però,
volem matisar que per a aquesta fundó probablement
no fóra imprescindible la creació d'un organisme nou;
potser fóra suficient (i des del nostre punt de vista,
convenient) agrupar el que és cinema, audiovisuals i
fotografia en un organisme ja existent: mitjançant laintegració de la fotografia en l'Institut del Cinema Català. Òbviament aixó depèn, sobretot, del fet que hi hagi visió i voluntat política de fer-ho per part de qui correspongui.
D'igual manera, caldria tenir en compte la fotografia en els programes generals públics de promoció del
món de l'audiovisual que promouen les diverses administracions i la mateixa Unió Europea.
¿Com creuen que s'hauria d'estructurar una política
per a la conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic a Catalunya?
Cal estructurar una política de conservació des de
la xarxa d'arxius públics per a la preservació dels fons
d'interès comarcal i la creació d'un arxiu o institut nacional de la imatge i l'audiovisual, que aplegui els fons
de fotografia dipositats en diverses institucions de Barcelona com ara l'Escola Industrial, l'Arxiu d'Imatges
de l'Ajuntament de Barcelona i els Arxius de la Generalitat; aixó hauria d'estar previst i integrat en una futura modificació de la Llei d'arxius de Catalunya que
és previst de fer.
D'altra banda, caldria tenir en compte que en la reclamació de la Generalitat de Catalunya dels fons documentals catalans confiscats després de la Guerra Civil, s'han d'incloure també els fons del període de guerra que els fotògrafs catalans van haver de Iliurar a requeriment de les autoritats feixistes. Les confiscacions
de material gràfic es van fer els primers mesos després
de l'ocupació de Barcelona per les tropes del general
Franco el 1939, i van ser dirigides pels fotògrafs Ramón Baúles i Josep Compte.
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FERRAN FERNÁNDEZ

I

VACANCES U.P.I.F.C.

,

Durant tot el mes d'agost la UPIFC i el
Col.legi de Periodistes tanquem per vacances, mentre que el Centre Internacional de Premsa només estará obert
per les tardes de 14 a 20 h.
A partir de 1'11 de setembre tornarem a
obrir l'oficina de la UPIFC amb L'HORARI HABITUAL:
Tots els DIMARTS I DIMECRES no
festius de 17 a 20 h. (fora d'aquest horani convé concertar entrevista)
Tret dels periódes vacacionals, el lliurament de missatges i correspondència
per a la UPIFC pot fer-se qualsevol día
de la setmana, en horari feiner, a la recepció del Col•legi de Periodistes
(Rbla. Catalunya 10, pral. 08007 BCN)
o al Centre Internacional de Premsa
(idem, primer pis). Igualment, pel que
fa al telèfon i al fax.

p.
ENVIEU TARGES!
GRAIG SHERGOLD es un niño de 7
arios que padece cáncer en fase terminal
y su ilusión es figurar en el libro Guinnes
de récords como la persona que tiene mayor colección de tarjetas profesionales.
Agradecería que le enviases, en el mas
breve espacio de tiempo posible, una de
tus tarjetas a la siguiente dirección:
GRAIG SHERGOLD
0 Children's
Makea Qish Foundation
21 Perimeter East
ATLANTA, GEORGIA 30346
USA

0 FERRAN FERNÁNDEZ
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FOTO MARKETING S. Romualdo 14,
28037 Madrid
SILVERFOTO Dr. Esquerdo 64, posterior.
28010 Madrid

e FERRAN FERNÁNDEZ

AQUÍ Pza. Sta. Ana 1, 28012 Madrid
FOTO OCASIÓN Carlos Arniches 24,
28007 Madrid
PHOTOKIN Alcalá 273, 28027 Madrid
SANTANDREU Cruz del Sur 31,
28007 Madrid

CAMBIO DE CHASIS
KODAK prorroga la oferta de cambio del chasis
9 x 12 por los nuevos de 4 x 5" hasta el 31/10/96.
Para obtener un chasis nuevo sólo hay que entregar
un chasis viejo junto a 5 códigos de barras de película nueva adquirida.
La oferta afecta a todos los Ektachrome que KODAK comercializa en 4 x 5", y los distribuidores
participantes en la promoción son:
En Catalunya

AG FA SURFER'S
PHOTO GALLERY
http://www.agfaphoto.corn.
Agfa ha estrenat la primera galeria interactiva de
fotografia a Internet. Totes les persones que la visitin a travers d'un PC i un modem poden participar, mitjançant el seu vot electrònic, en l'elecció
de la foto del mes i entrar en un sorteig de material

ARPI La Rambla 40,08002 BCN
CASANOVA Pelai 9,08001 BCN
PRO 40 Passeig St. Joan 40, 08010 BCN
LLUM I COLOR Aribau 231, 08021 BCN
PRIMER PLANO Provenga 175, 08036 BCN.
MASTERFOT Mara Aguiló 6, 08205 Sabadell.
En el País Valencia
VIBESA Cirilo Amorós 24, 46004 Valencia
FOTOPRO Castelló 2, 46004 Valencia
FOTO MARKETING Av. Blasco Ibáñez 96, 46021
Valencia.
ARPI Av. Tres Cruces 77, 46014 Valencia

.401:0

En Madrid
J. DOMENECH Norte 9.28015 Madrid

-040

CASA CARRIL Raimundo Lulio 2,
28010 Madrid

e FERRAN FERNÁNDEZ
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"LLUM I COLOR informa" Editorial n° 2, maig 96

Un negocio se tiene para sacarle rentabilidad, dinero. Dada la durísima situación del mercado, lo que hay
que ganar no podrá ser vendiendo caro, sino comprando mejor, y ajustando los costes de explotación. Hay
que tener la cabeza muy fria.
El precio no es lo único importante, pero es importantísimo. Se puede conseguir un gran precio, además de un
concepto colectivo de imagen, promoción, etc, y estar
en la dinámica que requiere sibrevivir en el mercado. O
se puede estar atado con "cadenas" que nos adormecen
a base de paternales ayudas técnicas o divertimentos turísticos y que acabamos pagando a precio de oro,
Todo negocio que se precie, sabe lo que debe hacer. Y
no vale lamentarse, porqué cada dia alguien demuestra
que se puede ganar dinero vendiendo fotos.

TECNOLOGÍA DIGITAL..
¿UNA NUEVA HERRAMIENTA? (*)

La implantación de los sistemas digitales en el sector de
la comunicación publicitaria y en el de las distintas fases de pre-impresión que se ha venido produciendo en
los últimos años ha resultado ciertamente traumática para muchos profesionales.

Pero todo ello no ha sido óbice para la implantación de
la informática. El agresivo marketing global de las industrias implicadas, el encarecimiento de la mano de
obra especializada, y la evidente e impresionante productividad que con la tecnología digital se consigue, han
sido razones de suficiente peso para no atender, precisamente, a otras muchas razones.
Yendo a lo que verdaderamente nos interesa, podemos
considerar que para nosotros, los fotógrafos, el acercamiento a la tecnología digital no debería ser ni tan complejo ni, por supuesto, tan traumático. En teoría nos encontramos en un buen momento: las espectativas socioeconómicas son razonablemente optimistas, las técnicas
hardware y software han evolucionado muchísimo y, lo
que es mejor y principal para estas afirmaciones, los
precios han ido cayendo en la misma proporción en que
han aumentado las prestaciones y ahora tenemos por un
coste hasta diez veces inferior que hace 5-7 años unos
equipos diez veces más potentes.
Centrándonos en las aplicaciones concebidas para optimizar la producción en nuestro campo, observamos que
podemos diferenciar dos fases distintas para las cuales
encontramos soluciones tan puntuales como especializadas: la captación de imágenes con cámara fotográfica
equipada con respaldo digital, y el trabajo en pantalla
post-producción.

— Invertir masivamente en una nueva y cara tecnología
para ofrecer mucha productividad y así atender grandes
espectativas de demanda.

Las expectativas que ofrecen todas las heramientas
son ciertamente espectaculares y, según los distintos
departamentos comerciales -tanto de fabricantes como de distribuidores y detallistas-, "totalmente imprescindibles" para cualquier estudio moderno que se
precie. Pero la cuestión real de fondo es: ¿hasta que
punto nos beneficia o, al contrario, en qué nos puede
llegar a perjudicar la incorporación de la informática
a las estructuras tradicionales?. Y nuestro oficio...
¿en qué medida se verá afectado? ¿hasta que punto
nos veremos obligados a asumir nuevas funciones
adicionales?.

— Afrontar la necesidad de reciclaje en las funciones de
todo el personal.

Jeroni Roca y Javier Sarda

— Incluir en su oferta toda una serie de servicios para los
cuales no se estaba lo suficientemente preparado, que
luego no se cumplieron: fotocomponedores que se han
convertido en fotomecánicos, fotomecánicos en diseñadores, grafistas en grabadores, etc.

(4 ) Presentació de la nova secció "Digital" del butlletí
informatiu de l'AFP / PMC que serveix d'introducció a
una entrevista al Sr Bernardo Sierra del Departament
Digital d'ARPI, publicada al n°28 de l'esmentat butlletí (primer trimestre 1996).

Las empresas supervivientes que, bajo la presión del
mercado, se han visto obligadas a adoptar demasiado
pronto dichas tecnologías mientras tenían que luchar al
mismo tiempo contra la reticente crisis que nos acecha
desde mucho antes incluso del mítico 1992, lo han conseguido pagando el alto precio de profundas reestructuraciones internas,
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(13•12TOFPAOIA
Darrerament penso en algunes persones que
estan en llocs de responsabilitat i decisió, que potser no han traduït o no han entès el significat de la
composta paraula FOTOGRAFIA.
A principis del segle pasat, n'hi havia d'altres
-segurament amb més bagatge cultural— que Ii Posaren el nom de fotografia a n'aquesta nova técnica, i sabien molt bé el perquè. En la seva tradució
del grec, la paraula fotografia vol dir "escriure
amb Bum". Després de més de 150 anys, hi ha persones relacionades amb el món de la fotografia
que encara no ho saben aixó. 0 no ho volen saber.
No conec cap escriptor, bó o dolent, reconegut
o no, que per a explicar alló que viu o pensa estripi, trenqui, ratili, talli o embruti, les planes on escriu paraula rera paraula les seves vivències o
pensaments.
Si pogués triar el Hoc on deixar les meves fotografies, abans les deixaria en una biblioteca,
que no pas en un museu d'art.
La informació és la primera i més important
responsabilitat de la fotografia. Per tant, la responsabilitat és plena pels que la fern, pear també
ho és pels que tenen el poder de difondre-la. La
composició, els muntatges, la manipulació dels
materials... estan en la mateixa naturalesa de la
fotografia. Pert l'essència de la fotografia és el
gran poder que té d'aturar un instant. Poder captar aquestes imatges que la llum, tota sola, ens
porta cap a la cámera. Un plaer inmens. I com que
així ho he aprés, així ho dic: la fotografia és la
manera més rápida i més senzilla d' explicar la vida, de gravar en plata el pas del temps.

amb una amiga a veure l'exposició Imatges -Fotografia Catalana-. Excel.lent i enriquidora en tot
el seu contingut des dels anys vint fins els darrers
setanta. Quan varem arribar a la preciosa sala de
baix de Sta. Mónica, pear, yam veure unes imatges d'un paio -em sembla recordar que és grafista i no fotògraf- de tres pernils ampliats generosament, i gratuïtament esgarrats amb una absoluta manca de concepte fotogràfic. I a la seva dreta, deu o dotze fotografies desenfocades de no sé
qui. La bofetada pel poc respecte a la fotografia
encara me la sento. Si algun estranger veu aguestes vergonyoses imatges, i d'altres més, no tant
sols rebrà una sectària informació de la fotografia catalana actual, sinó que pot arribar a la conclusió que els fotògrafs d'aquest país ens hem
tornat uns poca-vergonyes a partir de finals dels
anys setanta.
Penso que aquesta fotografia que a començaments de segle ii deien "de saló", que quan jo era
jovenet ii deient "artistica", i que darrerament i'han adjetivada com a "creativa" (?!!), no sé com
l'acabarant anomenant per a poder-la continuar
penjant. Crec que els llocs més adequats per a
mostrar un treball fotogràfic són les planes d'un
diari, d'una revista, o en el millor de tots: en les
pàgines d'un llibre.
Estic profundament entristit pel fet que algunes entitats de pes i responsabilitat pública, puguin destinar una part important del pressupost de
Cultura a la deseducadió de les futures generacions en el que és La Fotografia.
Salut i llargs anys de vida a L'Escriptura amb
Llum !

La lliçó negativa, el que no hauria de ser, la
vaig rebre un matí assoleiat de primavera anant

Andreu Cartés
-Barcelona-
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Primavera de
IMBÉCILES
Ha sido una bonita primavera la que he-

todo por la constancia de su calidad a lo largo
del tiempo. Y a veces a ese señor, cuando ya
está consolidado cómo fotógrafo y tiene una
excelente solera cómo profesional, se le denomina artista, lo cual me parece fantástico.

mos tenido en la ciudad, incluso han aparecido multitud de exposiciones que, sin pena ni
gloria, han pasado a engrosar el curriculum
de unos cuantos que se autodenominan fotógrafos, o fotógrafos artistas, los cuales incluso se permiten el lujo
de hablar inpunemente de
ARTE.
CiJ

Yey
.

Me entristece sobremanera el flaco
favor que le hacen a
la profesión esos
sujetos que piensan
que por el hecho de
hacer cuatro disparos (que han copiado de algún maestro
americano) han pasado
a engrosar las filas de la
fotografia.
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Y también de lo que decía Papini
en su ODA A LOS IMBECILES: "Imbécil no es aquel
que nace como condición natural, sinó ese
sujeto que hace de
puente entre el genio
y el monstruo, y se
dedica a teas
ar
tales
cómo pintura, filosofía, literatura o fotografía".
Así pués, entiendo que

14 arios de Primavera Fo-

Pienso que ser fotógrafo es algo
mucho más serio que eso porqué supone una
dedicación plena y total en la que durante
años la lucha es muy dura, y no solamente por
las dificultades que entraña el aprendizaje del
oficio en este país, instalarse, mantenerse, pagar impuestos, etc. etc.
Acordémonos de lo que decía Paul Strand:
"El aprendizaje de la fotografia lleva ocho o
nueve arios, no más que la carrera de piano o
de violín". La obra de un fotógrafo se ha de
medir con los arios, por la riqueza creativa que
tenga y por infinidad de cosas más, pero sobre

tográfica solo han servido
para que algunos se pongan una
medalla que no les pertenece y hablen de algo que desconocen: la profesión de
fotógrafo. Es más: pienso qué és una manifestación cultural no representativa de nadie, excepto de los autodenominados ARTISTAS y
de los falsos maestros (maestros, eso si, en el
arte de llenar curriculums). Una autentica Primavera de Imbéciles según Papini...

El Leiquero *
* NOTA: sabem qui és, però només ho direm
sota tortura. REDACCIÓ
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Capvaiera*
69
Sr. Director:
Considerem que al reportatge publicat al n° 69 de Capçalera sobre les associacions que apleguen periodistes especialitzats, es dóna involuntariament
una visió equívoca de la nostra entitat
en un parell d'aspectes que són d' importancia; raó per la qual trametem,
amb prec de publicació, les següents
precisions:
L'objectiu de la UPIFC és, molt sinteticament, la construcció unitaria d'un
gremi de professionals de la imatge.
Avui per avui agrupem a fotògrafs
(col.legiats i no col.legiats, sindicats i
no sindicats) i volem arribar a un "punt
zero" que suposi un abans i un després
en la regulació d'un ofici maltractat
des de sempre per una administració
que és autista.
Per a aconseguir-ho partim de la realitat existent, amb totes les contradiccions que genera una professió de lliure accés corn la nostra. Aixó explica
que actualment un 40 % dels nostres
associats (percentatge aproximat i amb
tendència a la baixa) ho siguin amb ca-

racter provisional, d'acord amb el que
determinen els Estatuts per a tots
aquells que, en iniciar-se a l'ofici, no
poden acreditar ingressos professionals
suficients (circumpstancia que l' administració no contempla i que molt sovint comporta que no es puguin assumir totes les despeses fiscals que l'exercici "normalitzat" de la professió
representa).
Creiem que això no és el que es despren del reportatge en questió quan, en
fer esment dels objectius de la UPIFC,
situa en primer lloc "facil.litar les coses
a la gent que comença", i quan fa referéncia -sense situar-ne el context- al
40 % de "col.laboradors i free-lances
que viuen de la fotografia pero no paguen despeses fiscals".
Atentament.
EQUIP TÉCNIC UPIFC.
BCN 12/06/96.
* Publicació
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del Col•legi de Periodistes
de Catalunya

i Relacions Públiques i Comunicació Audiov
Durant el curs 91-92 es van celebrar diversos acta
emorar el vintè aniversari de Periodisme, que
at a impartir les classes en el curs 71-72. K
'ants van tenir l'oportunitat de parlar amb e
• istes de premsa, ràdio i televisió. Aquest c
:ncipal dels actes ha estat la publicitat, ja
començar en el curs 72-73. Du
mnes de la casa que ara trebal
• n:ut a parlar de te e
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LLISTAT ACTUALITZAT DE
AMB EL CARNET
15x20 PROFESSIONAL S.A

BARCELONA CENTRE D'IMATGE

Laboratori color

Formació i reciclatge / Lloguer de labo i
estudi

35% de descompte en C-41 i 10% en E-6
Còrsega, 372 - 08037 BCN - Tel. 207 77 45
24x30 Laboratori color i b/n
20% de descompte
Només a Santaló, I 26 - 08021 BCN
Tels. 202 28 62 - 209 36 43
ACTUAL IMAGE Serveis Digitals.
10% de descompte en CD-Porfolio.
S. Pedro, 1 - 28014 Madrid-Tel/Fax 369 49 86
AGE FOTOSTOCK Serveis digitals.
20% descompte en transfaréncia d'imatges a Kodak PhotoCD.
Buenaventura Muñoz, 16 entl. - 08018 BCN
Tel. 300 25 52 - Fax 309 39 77
AMPLIART Laboratori b/n.
20% de descompte.
Diagonal 434 1° r - 08037 BCN
Tel. 415 20 65 - Fax. 415 23 38
ART PLUS Internet.
15% de descompte en el Directorio de
Fotografia Española.
Luís Vélez de Guevara 20, 28012 Madrid.
Tel (91) 593 48 34, Tel/Fax (91) 369 35 52.
Internet: http://www.artplus.es
AULA DE ESPECIALIZACIÓN
FOTOGRÁFICA Formació i reciclatge
20% de descompte en tots el cursos
St Joaquim, 19 - 08012 BCN - Tel. 237 28 18
AZZARI Serveis digitals
5% de descompte en tots els serveis.
d Sta. Teresa 43. 08302 Mataró.
Tel 755 18 55

10% de descompte en seminaris i Iloguer
de laboratori i estudi. 20% de descompte
en cursos.
Pons i Gallarza 25. 08030 BCN.
Tel 311 92 73
BARNA HOUSE Idiomes.
Exempció de matrícula i descomptes del
15% en els cursos, i 10% en els textes
d'Aula Creativa.
Roger de Llúria,I23 - 08037 BCN
Tel. 488 00 80 - Fax 488 01 69
BUFET CRUAÑAS Servei jurídic
Assesorament gratuït (comunicar prèviament a l'Equip Tècnic de la UPIFC i concertar entrevista)
St. Elles II, 3er porta 41. 08006 BCN
Tel 209 25 77 - Fax 209 27 09
CAN COROMINES Camping Masía
10% de descompte en tots els serveis, exceptuant-ne bar i restaurant.
Afores s/n. 1785 I Maià de Montcal.
Tel/Fax (972) 59 I 1 08
CIRURGIA GRÁFICA Disseny Gràfic
i retoc digital / Edició Pág. WEB
20% de descompte en tots els serveis
Jacint Verdaguer 6, 2-5°. 08940 Cornellà.
Tel. i Fax. 474 24 31 / 908-26 26 52
CLICK FLASH Laboratori color
5% de descompte en revelats i 10°Á,
en còpies
Rosselló, 33 I en - 08029 BCN
Tels. 430 39 82 - 430 32 64 - Fax 430 32 64
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DESCOMPTES I SERVEIS
DE LA

U.P.I.F.C.

COLOR DIGITAL

Serveis digitals

FASHION STARS

10% de descompte.
Av. Roma, 155 - 0801 I BCN - Tel. 45 I 46 00
CÒPIA

Laboratori b/n.

Agència de models

10% de descompte. Per a més informació:
Barcelona Centre d'Imatge. Tel 3 I I 92 73
GÒTIC SUD

Formació i reciclatge

10% de descompte

20% de descompte

Provenca ,215 Pral. -08008 BCN
Tel. 2 I 5 57 20 - Fax 487 33 62

Tel 412 58 26 Fax 412 73 79

COPY-TEX Sistemes

10% de descompte. Diputació I 65, 3-1°.
08011 BCN Tel/Fax 451 30 77

GUIÓ

User i serigráfics

Preus de majorista en l'estannpació de samarretes, suaderes,etc.

Joan Gúe11,185 .5é. 3a. - 08028 BCN
Tels. 330 56 49 - (908) 74 77 56
COS KUAFtANTA-SIS

Copisteria

plastificats, auto-edició, filmació de fotolits, impressió de fulletons, catàlegs, invitacions, etc. (exceptuant-ne segells de goma i fax).
Casp 102. 08010 BCN. Tel 232 46 95
Fax 232 40 54
DIAPOSITIVAS Y COMUNICACIÓN
20% de descompte.

Travessera de Grácia,392 08025 BCN
Tels. 450 31 59 / 36 59
Fax/Modem 436 8 I 91
DUPS

Laboratori color.

10% de descompte

Aragó, 345 entl. - 08009 BCN
Tel. 459 23 66
EGM

Laboratori color / Serveis digitals

5% de descompte.
Prats de Molló, 20 - 08021 BCN
Tel. 201 63 88 - Fax 201 99 04

I DE P Formació i reciclatge
10 % descompte en tots els cursos

Diagonal 401, entl. - 08008 BCN
Tel. 416 10 12- Fax 416 04 38

5% de descompte en fotocòpies i 10% en
tots els altres serveis (enquadernació,

Programa per a arxius fotogràfics.

Traducció-correcció

IMAGEN Laboratori b/n. 8% de desconnpte. Ptge. Font 4, 08013 BCN Tel. 231 68 35
I. ODONTOLÓGICS ASSOCIATS

Serveis de Clinica Dental
Primeres visites, consultes, revisions periódiques, fluoritzacions i radiografies intrabucals gratukes. Neteja+revisió 3000
ptes. Extracció simple 2000 ptes. 20% de
descompte en tots els tractaments odonto-estomatológics concertats per a associats i familiars. Per a beneficiar-se'n cal demanar hora i presentar la tarja de client
preferent (si no la teniu podeu demanar-la
a l'Equip Tècnic de la UPIFC) juntament
amb el carnet d'associat.
Badalona: c/ del Temple 29. Tel 389 43 31

BCN: Cerdenya 319 bx. Tel 457 04 53
BCN: Calabria 251 bx. Tel 439 45 00
Cornellà: J. Verdaguer 6, 2-3°. Tel 474 1932
Granollers: St Esteve 86, 3-4°. Tel 879 32 28
Mataró: Iluro 52 bx. Tel 757 71 81
Sabadell: St. Joan 23-31, 1- I °. Tel 727 53 96
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FOTOGRAFIAS

MITO

Revista 6 números anuals

Centre Professional. Formació i reciclatge. 10% descompte en tots els cursos

15% de descompte sobre susbcripció.
S. Pedro, 1 28014 Madrid Tel. (91) 429 78 42

Muntaner 467, - 08021 BCN
Tel. 211 63 95 Fax 211 63 43

EUROSIMER S.A.

Lloguer de material ¡plató.
Bonificació del 10% dels Iloguers en la
compra de material a TURA (c/ Enric
Granados)
Rosselló 211, entl. 08008 BCN

NORBERT FOTO Estudi de lloguer
15% descompte. Mare de Déu de la Salut,

59 baixos - 08024 BCN- Tel. 213 30 51

Tel. 415 11 34 - Fax 218 65 95

PRIMER PLANO Centre Professional.
10% descompte en tot (exceptuant-ne
maquinaria). Provença, 175 - 08036 BCN

LA FOTOGRAFIA

Tel. 453 66 85 - Fax 451 49 46

Revista 6 números anuals
PRO 40 Centre Professional.
10% descompte en material fungible.

20% de descompte sobre subscripció

Conseil de Cent, 83 - 08015 BCN
Tel. 426 46 61 - Fax 426 92 36

Passeig de Sant Joan,40 - 08010 BCN
Tel. 265 68 80 - Fax 265 81 02

LLIBRERIA MEDIOS

Ciències de la Comunicació

PROFESSIONAL CENTER

10% de rap& a cada compra (Ilevat de revistes i CD).

15% de descompte en tots els cursos

Corsega 256 - 08036 BCN
Tel 218 70 34 - Fax 218 79 44

Aulestia i Pijoan, 23 - 08012 BCN
Tel. 416 04 50 - Fax 416 08 74

Formació i reciclatge.

LLUM I COLOR

ROSSELLÓ GESTIÓ

Centre Professional / Formació
i reciclatge.

Fiscal, comptable i laboral.
Assessorament gratuit (no pas la gestió)

5 % de descompte en pellicules professionals Fuji i Kodak i Polaroid. 10% de
descompte en articles Jobo (excepte
procesadors per laboratori professional) i
paper i quimics Tetenal. 10% de descompte en cursos i seminaris.
Aribau, 231 - 08021 BCN

Enric Granados, 123 baixos - 08008 BCN
Tel. 415 05 71 - Fax 415 02 26

Tel. 201 67 50 - Fax 202 I 6 60

Pistó,7 - 08026 BCN - Tel .435 78 22

MARC 3 Marcs
15% descompte en marcs standarts i
encàrrecs d'enmarcació.
Només a Torrent de I '011a, 33 08012 BCN

VISION AGENCY

Tel. 217 60 02 - Fax 217 61 21

TECNILAB Servei Tècnic.
Tota mena de cámeres. Preus de botiga,
comprobació gratuita de fotometria,velocitats i pia focal.

Formació i reciclatge
10% de descompte en tots els cursos

Urgell, 165-I 67 esc.A 1-5a. - 08036 BCN
Tel. 454 84 12 - Fax 454 78 05
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42 pares de zapatos.
22 bolsos 12 horas
para fotografiarlos.
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Si usted fuera uno de esos famosos
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jet-set, se quedaría tan tranquilo. Pero
no lo es. Usted produce catálogos. Por

Ir

,

fotógrafos de moda, mimados por la

t 1",' ,

eso, recurre a sus flamantes cámaras
digitales Agfa. Y como incluyen todo
lo que usted necesita, puede ponerse

,
a trabajar de inmediato. Verifica luz y
.imh
-46!
.....-..---1,,

.

composición en su ordenador. No
necesita clasificar ni tirar pruebas.
-,
Como no necesita usar película,

___

tampoco

tiene

que

revelar

ni

digitalizar. Carga las fotos en su

A
Agfa ActionCam. La cámara
digital asequible. Con 3 CCDs
para optimizar el color y el menor

Peso reducido. Sensibilidad hasta

800 ASA. Obturador con
1/2.000 seg.
Ampliaciones hasta 4x5 pulgadas/
10x13 cm a 150 Im / 60 kocm. Se

ordenador y las inserta en la maqueta.

de las imágenes. Y al día siguiente,

profundidad

de campo inigualada.
Ampliaciones hasta

11x17
80

Ipcm. Resolución de entrada
seleccionable. Se presenta con

presenta con cuerpo de cámara,

cómo le quedará exactamente el

cuerpo de cámara, visor
superior, zoom)' bayoneta

Nikon, puerto SCSI, cables ,'

incorporado,
zoom, tarjeta PCMCIA
(con una capacidad de 114
imágenes), puerto SCSI, batería,

catálogo encargado. ¡ Ya querría uno de

cables y programas de gestión de

esos famosos fotógrafos de moda,

VISCO, flash

programas de gestión de calor.

.

corrección de color, archivo y

gestión, más Adobe PhotoShop''
LE con módulo de conexión.
Kit de iluminación opcional.

y gestión, más Adobe PhotcShor
LE con módulo de conexión,

digital con regulación de visión

pulgadas/A3 a 200 /pi,

puede mostrarle a su satisfecho cliente

color, corrección de color, archivo

35 mm para oblatos

inmóviles. La única cámara
para obtener una

Hasta usted se sorprende con la calidad

velocidades de hasta

cargador,

digital asequible. Resolución
mayor de

número de interferencias en la
imagen en cámaras de su tipo,

A
Agfa StudioCam. La cámara

poder hacer lo mismo!

AGFA

The complete picture.'
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Buenaventura Muñoz,16 Tel

E-08018

Barcelona

(93) 300 25 52 • Fax (93) 309 39 77

73662.2374

@ compuserve.com

