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Flash Informatiu és obert a totes les possi
bies col.laboracions deis membres de rAs
sociació de Fotógrafs Professionals de' les
comarques de Lleida.
Tots els interessats en col.laborar-hi poden
posar-se en contacte amb la COELL ISra.
Esther) o amb qualsevol membre de la Junta.
Entre tots podem ter que sigui un informatiu
m és objectiu i reflexi la nostra realitat quoti
diana.
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INFORMACIÓ DE L'ASSEGURANl;:A
DE RESPONSABILlTAT CIVIL QUE TENIM FETA

P A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ.

er qué una assesuranca de Responsabil ita t Civi l?

3

DE LA

'E l dia 2 de juny es va anar a

visitar per part de dos membres de
la junta al Sr. LLUís PERE ALONSO ,
Cap de la GUÁRDIA URBANA i regi
dor de GOVERNACIÓ de l'Ajunta
ment de L1eida , se li va exposar la
problem ática que ten im els foto
grafs a I' tiora de poder aparcar a la
vora de les esglésies rn és céntriques
de la ciutat, quan estem realitzant
els reportatges de noces.
Es rnostr á comprensiu amb el pro
blema , i ens lndicá que és el mateix
que tenen d'altres col.lectius com s6n els serve is d'urgéncies, els repartidors, els
practicanta, etc. Ens digué que és un problema difícil de soluc ionar, a nivell de donar-nos
targes o qualsevol altre distintiu, per tal d'evitar males utilitzacions.
D'altra banda ens va donar a entendrs com tots sabem, que la Guard ia Urbana es mostra
comprensiva i tolerant i que és I'únic que es pot aconseguir per paliar aquest problema .
Agraim l'atenci6 rebuda i transmetem el seu prec de col.l aboraci6 que nosaltres podem
aportar a I'hora d'aparcar.

Senzillament, perqué el qui ocasi ona un dany, est á obligat a reparar-lo .
Tots podem ocasionar algun dany involunt árlarnent a d'altres persones, i com més
treballem, més ocasions tenim de perjudicar accident alment als-altres, a I'estudi, al
carrer, en un pare, al dom icili d'un client, etc . Ens pot caure un flash damunt d'una taula
de vid re, un client pot caure relliscant amb un cable de I'estud i i te r-se mal , o es pot crem ar
el local afectant als veins , o podem ser demandats per la pérdua d' un reportatge
fotográfic o de video amb el greu perjudici que aixó ocas iona. I per si aixó fos poc, un
jutge arrel d'un accident pot sol.licitar-nos la imposici6 d'una fianca per afer front a
possibles indemnitzacions.
A més a més és una assecuranca de defen sa davant les reclamacion s sense fonament
O no, per qué el fotógraf assegurat no es trobi sol.
Aquesta asseauranca no cobreix en canvi les reclam acions per calumnia, difamaci6 i
ofenses a I'honor o a I'intimitat de les persone s, empreses o institucions .

, També us fem avinent que degut a que aquest any cap deis associats ha t ingut cap
sinistre les garanties han estat augmentades en una responsabi litat civ il de 10. 000 .000,
(deu milions de pessetes) .
Insistim en qué per qualsevol dubte al respecte us podeu dirigir al nostre Corred or
d'Assegurances Enric de Bas, trucant al teléfon 24.84.88 en el que us atendr á
personalment.
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1-' En la plana següent us pessem a informar de com es pot optar ti; aquesta eubv encié .
- ~ - "

maig el nostre
Preside nt, Sr.
Gódia , i el vocal
de la Junta Sr.
Solé, van ser re
buts pel Cap de
Serveis del Depar
tament de Cultu
ra de la Generali
tat de Catalunya,
en aquesta ent re
vista es va parlar
de les possibles subvencions que podria rebre l'Associació pel fi nancarnent de la nostra
revista . El Sr. Nadal ind ica als nostres representants que es podien obtenir subvencions
en aquest sentit i els indica els detall s de tramitació d' aquests ajutsí" ]. i que després
d'aquest primer contacte es va mostrar disposat a mantenir-n'hi de poste riors per ultimar
aquest tema i d'altre s que puguin sorgir.

Eldia 12de
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premsa. (92 .094.045)
b) Pressupost complet del projec te en qué

figur in les previsions de financament . Diari Oficial de la Gen eralitat de Catalunya

C) Calendari previst per dur a terrneel projecte, Núm . 1611.
. . d I d' f P g U', D.t.' 26.6 .1992amb indlcacló . e es iverses ases que u

incl oure.
di Exposició detallada de la part del projecte

corresponent a I'any en qué es presenta la sol.licitud ,
si s' escau, i de la quantitat que se sol.licita per
aquest any .

el Cornprornís de notificar qualsevol canvi en
el desenvolupament del proje cte i dacceptaci ó de la
co nsegüent revisió pel Departament de Cult ura de
l' irnport de la subvenció.

DEPARTAMENT DE C§~;~;~.'I'lh '
,'x ,t3,::,':;,::;:i:::w3:3R<t~W,"::&,

., w.0 ~~v .';"%"::<:;;.,,,,:,,:=;:««x=--%'$:::';;:>

ORORE ,=:;;:'}::':~::::~'"""t">~~::<'"::G~<::::t':Úl.:-.~ ~~
iiK~:it.X::::hé:...~'S-:h~l!JirM:V x

d 'll de 'un de 1992, d ' ····¡rae··· '1mJ Y aem:~::::.::;~:;:::::. :.,~..;:::
a laconcessió d 'ejuts a les'fí}iliJl¡:,····· ,':'"

;.s~:ites en ceteté. 1~!.lti'il\'L..mw
mento

AN NEX 2 el L'aba st nacional de la publ icaci ó.
Subvencions a iniciatives que contribueixin a I'ex- f) L' equilibri territorial en la distribució deis '
t ensió de la preséncia del catara en les publicacions ajuts.
periód iques . gl Les disponib ilitats oressupost áríes.
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Es tambi én obje to de reforma el a rt icu lo 127, relativo a l:ls
l.kllOllli ll;¡u:ts <l mCdll! ;¡S cautct crcs» Que pu eden ser dictada s por los
Jueces. Scguu la versión de 1987 . estas medicas se 3,d9pt:lr<i.n con a .rr~g l o
a lo p revis to en el articule 1,428 d e la Ley de Enjuiciamie nto CIVIL

La práct ica he po di d o ccmc strar la inade cuació n de 1:1 norma
procesal civ il a 13s exigencias csoccmcas d e medida s cautelares cn
materia de p ropiedad in telect ual. La tr amitación del proccdim icrnc pa ra
la ac e pción de tales m edid as. se real iza en pieza separada I?or las no~m:!s
co nferid as en el art iculo 127, ya q ue. a pes ar d e la re m isió n al art icul o
1.428 de la Ley de Enjuicie miento Civil, m u y e,scasas d isposiciones de
est e p recepto resul tan aplica bl es . EIf ccnscr ucncr a se sup rime 1:1 alusió n
al cita do articulo 1...1 28 .

7
Por otra part e. como consccuen ci a de est:! mod ificación. es ¡nncccs¡¡

ri a 1:1 vi genci:l del punto 5 del articulo 130, que se dero&:l.

5

Es ta mbién objeto de modificación el art icu le 129, relativo al
Itesistro Ge neral de te Propiedad l ntc tccwal. Segun el ICX10 lega!
uc 1987, el Rql.istro creado . con ca rácter unieo,rl:tra tod o el lc.rritor io
na cional. se aru cul a ha mediante u na es tr uc tu ra oc OflClO:!S pr oviucralc s

co n la única interve nc ió n de efectua r tas tornas dc raz ón d e lJ S
solic itude s dc insc ripc ió n . La rn od iñc aci ón introd ucid n nlanlil.·nc el
C:lráclCr dc R egis tro u nico. permit iendo q u e: las COnl Un il);¡ú cs AU1ÓllO
m:ls. co n compete nc ia e n . est :l muteri3. de terminen la es tr ucl urJ '!
fu ncion amiento d el Regi sl ro en sus res pectivos tcrri lorios. lo s cU:lles no
se li m itJ r.in a c:(eCIU3f 13slo m as de r.ll.Ón. si no qu e asumid n 1:1 Ilcy :tOl ;¡
cn su tota lid ad. d en tro del m 3fCO de la s norlllJS co m u lles ~.h: prot"c l!i.
m iento qu e se d Clermin Brá n regl :lme n t:lr iJ menle.

El articulo 119. en su nueva ve rs ión , amplia 1:( protecci ón de
dete rminadas p roducdones edito riales. H a s ta ahora , a los ed ito re s, se les
reconocen d erec hos d e exploración d e aqu ella s ed iciones de obras
in éditas q ue se encuentren en dominio pu b lico. En virtud de la nueva
red acción también se. reconocen al editor derechos de exp lotación de las
edicio nes de aquellas obras divulgadas Que, encomra ndose en domi n io
p ub lico . puedan ser indi vid ualizad as e n razón de una seri e de: cJracterís
\ ic :l~ editoriales Que config uran dic ha producció n co mo u na upc nacicn
tic valor reconocido en su genero,
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Pa ra fin al izar, la presente Le y pe lÍecc io n:l lo. red:lcción del art icu lo

140. Esle pr ecepto at ribu ye a ha Entid.3des de ges li o n I.J. re::ll ización de
dos tipos de aClÍ vid nd cs qu e podri:ln considerars.c: com plcment:lri:¡s d.:
sus tare:ls p rinci pa.les~ d e u na pa rt e, IJ promoción de ac tividad es o
servicios d e carácter asisleneial e n be neficio d e sus soc ios. d e otra . 1:l
real izac ión d e aClOs de form ac ión )' p romoció n d c a u to res y art islas
no\"c!c s. El nu evo tCX IO su prim e la alus ión al co ncep lo de art is lzs
«noveles» , po r su v:lgue:dad e: ind c tc r min.3ció n. J.' en su pr e s.c: .rlle
red :lcción. prec isa la (orm:l de repano ¡Je 13 pa rte e 13 rcmu ner.aclón
co mpe:n s.atori a a que: se refi e re e l an iculo 25. que se ha rá por m lLades
eo Hc los do s :ln te d ichos lipos d e J cti vida d es .

Art iculo pri mero

Queda de rogado el apartado 5 d el artlcolo 130 de la Le y 2211987,
d e 1I de novi em br e. d e: P ro pied:ld l ntelc ct u :l l ~ y se modifi ca n l o ~

:lrt icu los 24 , 25, 103. 119: 127, 129 Y I.cI O de dl Ch3 Le} , cuya n ueva
rcd:lcció n es la s igu ic n te: .

(~nic ulo 24

l . . t.os ·au\ores de obr:ls de ane s plá st ic:ls te nd r:in d cre ch o ;¡
perc ibir del vendedo r u na p:lrticipJción en el p rccio de too :!
re ve nta Que dc I:ls mism as se rCJ lice en publ ic.3 suba sl a, en
cS\.J.blecimienl o mercan til, O co n la inter vcn ci ón de un comer·
cl:lnle o agen le merca ntil.

Se e ;o< ceptuan de lo di s pueslo en el pírr:l (o 3n teri:Jr las obr:.Js d c
artes aplic:JdJ s.

2. La menc ionad a p3rti cip:l ción de lo s auto res ser:\ de! J po r
100 d el prec io dc la re ve n ta. y nace r <i e l d erecho a pe rcib ir aqué llJ
cu an d o d icho p recio se:l igu:ll o s:.J pe rio r a 300.000 pesc la s por
ob ra ve n di da o co nj u nco Que pueuJ len er cadc ter unit~r i \l .

J. El de rec ho eSlab lecid o c n el np:lrt ado 1 d e cH e nrt icu lo C ~

irr en un ci able, se lran sm it id unic3mcnte po r su cesi ó'n " mortis
causa" )' sc eXllnguirá lranscurridos ses enta J ño s a co nt 3r desde
el 1 de enero del a no sigu ie n le a :¡q uel en Que se produjo la m uen c
o la d ecla ra ció n de fallec im iento del 3u to r.

•DE LA

JUA N CARLOS I

REY DE ESP .;ÑA

LEY l O/ J9Yl . di' 7 dr j ulio. de mocli/ il"acioll dI!. lu L I' I'
11/ / 9:1 7. de l/ el" 1If,JI'u.'fII im', dr I'rufl/ l'dull 1I1lt'/¡'C/uuf.

1641 3

El :lrIic ulo 25 es 1;'no .~c lo s. p~cceptos Qo e mayor~s d i,ficult:ldes ha
l'nco ntr:ldo en su 3pll c:lc lo n p r:lC\lC3. Regu l:l unJ JnstHuclón nu ev a cn
lIUl'StrO o.rdena nl icnt o j uri di co, · J ~nque . n!l .en el Derecho compar:ldo.

El 1~&I SIJdor d e 19H7 OPIÓ.. SLn pefJUICIO de proceder a la d irecta
regu l ac ló~ de J ll:u nos de lo s elemcn lOs del nue vo LnslilUIO, por e(eClu ar
un~ am p!l:l llJ m:ld ::l a 1:1col :l bo.ració~ de I.a. norm:l regl3m enL:lria para 13
ultlmJCto n dcl duc no de su rtglmcn Ju ridlco. El R eal Decrelo 287/1989
de 21 de m:lrzo. cu~ pli m e ntó d icha h3bilÍl~c ión k ga.l, 34,nque fi::lndo
por ~~tcro la efe:e tl vld:ld de lJ remuner3elón com pensatoria a u na
soluclo n co ostruid a sobre el pr incipio de aUlo3dmin islraci ón por los
3gen teS soc i:llcs im plic3uos.
~ eJ per ic,neiJ de la aplic:lción del bloque: no rmat ivo asi integrado

h3 Sido. negJl l.v~ de sde el pun lO de vista de la e ficac i3 eJ igible a toda
regu lacJOn Jun d lc3.
. LJ nue va red:lc~ i ón de l articulo 25 prevé u n sistema de co nveni o

hb rc m enl,e CSI:lbk.Cldo cnlre los seClores..il(ecl adós y, en su defecto, la
Ln~C~Ve n~ló n mCdl:ld ora y resolutoria de u n expe rto d esignado po r el
"" ILOl s l~(lO de Cullur:l. El eon\'enio y la resol UCió n su slilU1i va de éSle
(o rm':¡!ll ado s e n escrilu r3 publicJ, IIcv an apa re j3d a la ejecuc ión forzosa:

2

La presente:modificaci ón de la Le)' n /lni, de 1I de nnvicrnbrr , (h'
ProPICl,bd lntc lectu..l, rcspcnce a la necesidad d e ase gurar 1;) crcctiv itl;\(J
de l.lctc rmi nad :lS instituciones juridicas cor ucrup lad as en dich a no rm a.
Se Iral:l, por una parte. de: conseguir una mayo r cficar m en la puesta en
Juego de Hiles innuucic nes por los di sunrcs o pe rad ores j ur¡dico~. y por
orra. de am p!i:lr el ci rculo de determi nado s der ech os svbictivos de"
tll ul:lrcs oc derechos de rropin/;ld intelectual.

L:i raz ón (unt,!:Jmc n IJ I que ha nrouvauc la nuc va 1\'tl ;¡rc iÓn dd
a n icul? 24 r:lÚIC:I en que se l'Sllnl:l que los sucesores «morti s ,;'JU):P, de
los aruuas pl.:iSllC\JS debe n ~ol~ r ud derecho ce p:lrticipac i(,¡", q ue éSI\J~
oSlc nt:l~ en la rcve nra de sus o bras c (ccl U:ld:t en públ icn SUb:lS1J. en .
cnabtcci rnrcmo mr rcami l o con la intervenci ón de un comerciante o
J ~I.' IUC mc-cant¡t. Este llamado «d er ech o de p:lri¡ci p:KiÓnll o «oc
sclUlrrl lenlO " ue ac. en pJrt ::. su (und:lrrn::n:o en e! JU~IO derec ho d el

au ror :1 pa rtici pa r en ev entuales revalo rizacion es de su' obra como
consecue ncia dr u lter iores reventas a trav és de 10i intcrmc diarics antes
sCI):IIJd os.

. La admi sión de la trJ nsnl.is ió n «in ter vivos» de este derecho pcdrin,
en delernlln Jd~s cas e s. .etimin ar. d e hecho, .su car ácter irr en u ncia ble y
perder su finah clJd de Incen llVO 11 1:1 cn:aC lón de obras plu\ltas . Sin
em bJrSIJ. un:! \'cz fJJlccido cr :lul or , .d icha fW31ida d carece de ~n tido,
por lo l.lue esJUStO Y lógico 3dmi ti r su trnnSOli sión por ca usa. de muerte.

F.xpusirion de lIlol ¡~u~

A lodos los que: la presente vier en y entendieren .
Sabed: Que las Cenes Generales han aprobado y Yo vC'n ~o en

sancionar 13 siguiente Ley:

6

Es lambicn objelo de:: m od ifi ca ci ón en esl:l Ley el articulo 103 co n
el fm.de evit:lr las ~jficuh3des inl erpretaliva s Que se han 'Prcsen lado en
l:l pr:lcll eJ en rc!JClón con el d erecho a una com pen sación económ ica
q uc ~e reconoce a ~a vor de los :lrtistas i nt~rpretes o .ejccuta ntes cu ando
un fo nu gr:lma publicado con fincs comerCIJlcs es ull ltlad o en cua lq uier
form :l d e comunk3ción -publ ica. ....
. ~e tr31:l d c una p:miclpación Qoe oslenlan los an islas intcrpre:es o

eJeCUlJ,n tes. res peCIOdel derecho reconocido por jJ Ley 3 los prod uclore s
fu tlu,¡;r:lf!eo s COmo , ~onsecuenci:l de la J1 JmadJ eonve ncio n:¡lm en le
«( ul llllaelon. ~~eu nd :l na d e los (onogr3ma$)). .

L1 pre cls lon no rma liv 3 ql,le co n t¡~n e la nueva. red acción prel cnde
co~cre t:l r el 31c3nce de la co mpCn5JClón eco nÓmica reco nocid a a \0 5
:lrt l) laS: es l:l t"ompc lls:lcio l1 sed d e un 50 por 100 del rc nd inll enlo
1l1!C&1'0., quc obten g:t el I?ro d,uclo r. f~nogrMlco por t"3USJ de dich a
u tlhz3el~II .,! de su CO tll UtllC:lCIÓn pubhcJ.

• P~r ultimo. co n 13 i ~co rpor3ci ó n de un nuevo num cro ' tres 31
Ph~eplO se h3 Q ue~ ldo eVJLar Que la fó rn1ula adopt ada para la dcl ermi.
Il;'lCló n de la cua ntl a de lJ .:o m pe nsació n eco nó m ica a Que lo s an islas

': rp¡'etes o eJecu t;'lntes ,llene n de re: no, supo ng.a un:l su bord in :lción de
~ ho derecho ¡Je los 3r11S13S al de los produ cto res (onu~r3ficos .
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uAnieulu 103

1. Cuando un fono gra m;¡ publ ic:lllu con fint:S curnl.'rt·ia!c) se
ul ilice en eU:llt¡uicr form a de t·OllluniC;Jcion ptib lica , los arUSl:JS
inle rpretcs u cJeeul an lt:s. cuyas act uac ione s se h:l}'an fijad u en
aQuCl, tendr:in de rl:cho a un ;] cumpcns.:lciUn econÚmiC:J .

2. ESI¡¡ compcns¡¡e ión conSIS\lr~ cn la mit3J del re nd im lcnto
i n l q~ ro Que oblengo' el prod uClor fOllllgrá lieo por ca us:! de !3
ut ilización de los fon ogramas y de su com UnLC3l'ión publica:l Que
sc a lud e cn el párrafo a nte rior.

3. Los :lnisl:ls intérp rctes o eJeCUI:lnICS, si 01 su derecho
con viene, pod rán exigir su paniclp:lción , junIO con los producto·
res. en l:l negocIJci6 n de esta cum pensac ló n con el usu:l rio dcl
funog r:lm a.l'

Mrticulo 119

1. Los cd ilOrt:s dc ubr :ls iné dil :ls que esten en dOllllnlo
publico lend rán sob re d l;¡s los mis mus dcre chu s ut: eAplotaciún
q ue hubier:ln co rrespon d id o a sus 3Ulo res.

2. Dc l mismo modo . los cdi tu res dc obras nCl prol e'¡:id;¡s pUf
las 'd isposicio nes de l Lib ro 1 de l:l prcs c nte Ley, It0 2 a r~ n dcl
de rc \:' ho exClusivo de :lul oriz:lr la rcp roducci ón , d lSlribución )"
com un ic3ci6n pu blica de di ch as ediclo ncs sie m pre q ue pucd :ln
se r ind ividuáliz3dJs po r su co mpos ición lip ogr:iflca, prcsenlación
r dc m js car:lClc ristlc:lS ed ito ri:lles .)I

(cArticulo [27

L:ls med idas c3u lc!¡¡res de p rol ccciÚn urge ntc prt·visl;¡s en el
anil·ulo a nterior sc rá n dc lra nlll:lción prefercn te y se :Idr.:ptar:ln
con :lrreglo a lo c st:lblccldo en l:ls Slgulc ntes nur ma s:

l. - Scrán t"ompcICllll.'S lo s Ju et"es de Primera In~t¡¡ncj:l en
'U)'3 jurisdicción teng..l cfl·Clu la infracción o eX1SI;ln lnd jr ios
r:leion :llcs de QUC CSI:l VJ a producirse o e n la que se ha )'J n
descubierto lo s ejemplarcs que se consideren ilici lOS. ¡¡ elección
del solicilante dc !;¡s medidas. No o bsta nte, una ve z pr..-scnlad:l
1J (\em;:¡nda principal. scrá tinico Jucz compelente p:lr;¡ CU:lnto se
rc!;¡e io l1e con la mt:dida adopIOld :l, el que t:o nOl COl dc :lquel l:I.

Asim ismo, cua ndo I¡¡ mcd ida se !>ulic ile al ticm pu de in lt·fllOlle r
l;¡ dem:llld 3 en el j uicio decl :lrOlt ivu corrcspondil·n le o d ur an le la
~ u Sla nc i 3c ió n de ésle. se¡a compclCntC par:l su resolución , re spec ·
li \';lllle l1 le , el J ue1 o Tnbunal :1 1 I.lue currcspunua eonOct·r de
dich :l dcm and a o el Que y:l cSluv iere l·onucicndo dcl plello.

2 ,~ La me d ida se solicitar:i ·po r escri lo firmad o por el in le re
s:ldo o su rep rcsent a n le Icg:ll o vo lun t:Jrio. no siendo ncccs:lri:l 13
in lervenció n de Procu r:Jdol' ni 1:1 JSiSlenci :l de Lelr:ld o , exceplo
c n lus casos prcv isloS en el rl:irr :lfo sq:undo de l:s rcgl:l primera.

J ,~ DClllro de lu~ d ie:L d i¡¡s Sl,¡;ulellles a l de la j"lI nl'IIIOl d on ud
CSt·rllO, del q uC)C uará lra sb u u ¡¡ las parles, e l JUC7 oid a I :I~ q ue
co nl·u rr:lll :l la cunlp:,¡rt:ccncia y reso lverá, en lodo e:s ~o, meui:lnlC
:luto J I d ia siguie nte ue 13 n nall,;¡elón dd pl:L ZO anlt:r ior. El :lutO
se rá :lpcl:lble en un solo efecto.

4 . ~ C:u:llq uiera de las partl.'s podrá so licitar la p¡:Il:lic a de la
prud'la de ret·onoc im lcn lO JUdIC10lJ. y 51 éSla rUt·ra aUlll ilid ;¡. se
II~' \':H:I a efn·1tl UC inmed ia lll.

6. Corres po nde al t.:1ill islcrio de Cuhura la dcs ign :lción del
mediador, prC\·I:I au d ic ncic de los deud ores ). acreedo res. La
dr.::sl~l1ac¡~ 1l deberá rc~ae~ en per son a c"pen;)·cn l;¡ mctcr ia.

El mediudcr debe rá dll·t ;)r su resoluci ón en el plazo de dos
meses desde su de sig nación pro rrogable po r un mes . Esta resctc
ción deber é Ic rrnctizar se e n cscruc ra cúotice. la cual 1lc.\' :Ir~

npurcjnda eje cució n en idé nticos término s a los previ stos P:lfJ el
co nve nio .

7. L1S cant idades dt· lc r l1\il\;l tl;'\~ med i;¡nle rcso luciÚn su ~ l ilu·

ror¡u del rnuvc uio se cuu ccptuurun cuino mmim cs indiv id u;¡IILa·
d os. sin perju icio del ejercicio por parte de los acre edor es de las
ccrrcvocncicr ucs ;leciones un te los o rga nos del o rcen !'urisdiccio
na l ci vüna rata dete r min ación del im po n e ¡n lc¡:ro de as m;sm :JS.

8. Les ca ntidades lijadas como rClllull.t:raciún compen sOlloti:J
te ndrá n la condici ón de cbtigacioncs uq c ida s y ex igibles desde
q ue el con veni o o . en su caso, 1:1 resoluci ón sustit uj.ori:l del m ism o
se h ubie ran ele ...ado a csc rnu rc pública.

9. Las En tidades de gl·sli ó ll de lus acreedores o . e n Sil case. la
pc rscnn juridica lllcnc iUll:ld;¡ en el párrafu :1) del a pnr
lado 5 de este aruculu. e~lar:in facultadas para rcquc rrr de los
deudores cua ntos d ;¡IOS y dcccmcmacícn sean ncccsanos car a
hacer etccnvc la remuneración. En lodo caso, se ascgur:lr ¡j !J
ccnñdceciatid ad e int imi dad mercantil dc los daros y dccurucn-
to s sUlllinLSlr~,ctos por las cnudadcs deudoras . .

10. El Gobierne eSlahkcl.'d rq~lall1entar;arnenlc los llp OS de
rcp rodcccic ncs QU\: no de ban cc usuícra tsc uara uso prrvad o a lns

efectos de lo dispuesto en este a rt icule : los su pu estos d c exceoción
:ll pJgo de la re m unerac ión q ue debe rán atender a IJ pecullandad
del uso o exploración e q ue se destinen los eq uipos o materiales
:¡dqu iridos , asi como a las ex i¡:enci¡¡s QUC pucd:Jn deriv :lrse de I:J
evo luc ión lecnoló¡:ica y del I\\e rl':ld o en el sector : lo s el.luipos,
ap;¡ra tos )' malc flalcs suje to s y el mu men to en que n:lre la
o bli ,¡;at"ió n k gal :J que SI: rd icre eSll· art iculo ; el p(l) ~· ed il\ lt C IlI U :1
observJr 'para el ejer cicio de la po testad de me d i:lció n ob lig:llori a
al ribuid a al MinJS\erio de C ultura ,! cje rcida por el O1 cd iad or
desi.sll:lc;lO pu r el mi smo q ue , en lodo caso, s¡¡r:,¡n tizOId l:l
aud ien CIa de dcu d ores y acrcedo res; y l¡¡ di slr¡bu ción de l;¡
rem uner:le ión enlrc los :lerecd or es: y los cri terio s y proced im ie l\to
dc di stribución de la re muner:lciól' en lre los ¡¡crccdo rc s.1I

4. Los subastadores. lilul:lrl:s de c~¡;lblcc¡m icnlos merca nt iles,
o Jgc n lcs merca ntiles q ue ha yan Interven ido en la rCVCnL.1
deberá n notifica rla 3 la En tidad d.e gestión correspondie nte 0, en
su ca~,? al.:lUlor o sus dcrcc h.o.hab lcnl cs-.en el plazo de do s meses,
y Iacifir a rán la docu me n t..1.Clon n~l·c.~fl a pa ra la prác tic a de la
co rrespo ndien te liq uid ació n. ASIm ismo, cuan do act úen por
cuerna o encargo del ven dedor, resoonoeran sclidariamcme con
éste Ad P?~O del dere cho, :l c uyo efecto re tendrá n del prec io la
p.a~tJ C l p ;:l Cl?n que proceda. En IO~!? caso , se con sidera rán deposi
ranos del Importe de dicha paruciocci ón.

5. L1 aceren para hac e r efectivo el derecho ante Jos mencio na .
do s subas tadores. tinnarcs de cstablcci rn jcntos merc antiles
co merciantes y agentes, p rescr ibir á a lo s tres años de 1:1 notilicJ:
cló n de la. ~evc ':l !a . Transcurrid o ,dicho pla zo si n qu e el importe
de la pa rucipaocn del au tor h ubi era SIdo o bje te de reclamación
se procede rá al ing reso del mi sm o en el Fo ndo de Ayuda- a las
Be llas Anes Que reglame n tari am en te se es tablezca y rcgcte.» ,

¡<Articulo 25

L La recrc du cción, cxcl ustv amcme par a us o pri vad o, con 
forme a lo au tori zado e n el apa rta d o 2.° del a ru cuíc )1 de est a
Ley. y po r . nl cd io de apa rato s o instrum entos t écnicos nu
tipogrtiflcos, de obras pubhc?d~s en forma de libros o pu blicac¡o
ncs que. a estos efectos se au m üe n re&!amenIJriamentc, es¡ como
de Icnograma s. viccogramas o en cu alquie r o tro soporte so no ro
visua l o aud iovisual. o rigin :Há una remune ración d iri\ id<l ~ :
co~pens a r. :ln u.al.me ntc , los derechos de propiedad in tc ccrua¡ 1
dejados de pe rcibir por rJ I On d e 101 cxo rcsao a rcp rlXlució n. E!>I:':
rcm uncrccío n se dClermi l' Jrá en funció n de los equ ipos. J\lJr:I!US
y materiale s iuOneos p,Ha rC:llilJr di ch:l rep rouu cci6 n f:lbric:!ut..'s
en . te rrit o rio csp :lñol o adqui rido s fuera del mi smo par;:¡ su
d istribuc ión co mercia l o u lil i73ció n de nlro de d icho ll.' fOtClrio Cl!
el pcriodo allu¡¡ l co rre spo nd len tc. Este dcrecho sc h:H;i cfecli vO :J
~r ¡¡ \ ' és de I:;H E n l i d ~ ( !c s de t r q ¡(lll dc los de rccho ~ de'.p ro p it' ,b d
Illld t·Clllal.

2. Lo di spueslo en el a p:ln;¡do an lc rior no scd dc 3plie ación
a los program <ls de orde nador.

J. En · relación co n la o bligJci ún legal a Que" se reflcre el
a p:lfIa d o 1 de. es te an it:ulo se rán:

a) De udo re!l: lo s fab riC:l.n lCS en Espa ñ¡¡, a~i como los ad4 u i
rien le; fuc ra lId lcrr ilor iu t:spOlilUl, pa ra su tlislr ilJuciúll co mcrci;ll
O u tiliució n denl rc. de ésle , de cQuipo s, aparat os y ma le ria1cs Que
pcrmi tOln la rep rod ucc ión previsla en el apanad o l.

b) Acrcl~do res de la rem unerOlción cum pcns.:lloria : los aUlo re s
de las ob r;:¡s pu blicadas en alguna dc la s for mJS mencionOldJs cn
el Jpanado l. jun t:lmcntt. en sus respeclivos C;¡SOS, con los
editorcs. lo s prod ut:to rcs de fonClg r;:¡m JS y vidco gr¡¡m;:¡s y los
:l.r1iSIJS int érpretes o cjecu¡;:¡ntcs cu ya s ¡¡eluacioncs hayan sido
fijad as en dichos fono gr;:¡mas y videogramJ s.

4, El imponc 101011 de la remuncr:lción compcn s:ltoria 3
SJlisfacer po r los de udo res dc IJ mi sm 3 se dClcrmin¡¡d por
J plic:lció n de 135. siguien les c;:¡ntid :lde s:

:l) Equi pos o ap3ratOS de reprod ucción de lib ros.

_ 7.500 pesetas po r equ ipo o 3para lo con cap3cidad dc cop ia
de hasta nu eve copias por m in uto. . ,

_ 22.~OO peseta s po~ equ ipo o ~ parato cO,n ca p:lCld3d de cop la
de sde d iez hasta VClO ll nu¡:ve cop Ias po r mlOUlO.

_ 30.000 peselas por equ ipo o aparato ~on ca p;¡ci.d;a d de co pia
desde tre inta hasta cua renta y nueve co pIas por m.lnul o. .

_ J7 .000 peselas por equ ipo o ilpa ralo con capac ld3d de co p ia
desde cinc·uenl:! copias flo r m inulO en adelante ,

b ) EQUIpos o :Iparatos de rep rod ucció n dc lanogramas: 100
pesetas po r unid ad d~ gra bación. .

e) EQui pos o ap;:¡r;:¡ to s de reprod uclon dc vlde ogr;:¡ mas : !.IDO
pes etas po r un ida d de grab ació n.

d ) Ma teriales de rc pro d ucción so no ra. J O pese las po r ho ra de
grabació n. ... . .

c) Ma lena les de reproducclon VIsua l o a udi OV isual, 50 pc~etas

po r hora de grabación . - .....

5. La re muneración C1,)~pen saloria se fijad a nualmente cn
los té rminos siguientes:

a l Se podrá es t:l. blccer mcd iantc conveni o pac t<J do , denlro dc
los dos pr imeros me!'-Cs dc cad a año. por los deu d ores . o . en su
~so, a tr.lv":s de las ;¡soci:lcioncs cons lllu ldas po r ellUS p~ ra la

dcfens;) de sus dcn:chos O in tcr cse s, }' las corr.e s~o ~ulcn h: s..
( Illida ues de gesti ún de los ¡¡ereed o res o la pcrs~n3 JUfldle3 c n 13
Que ésta s se h:l.Y:l n pod idu :l~ rU p3r pa ra ncgoc lar ~ I co nv enI O y
real ila r el t"obro y di stri bUCió n de I ~ ~em U ne r :l Cló ~, . U n ~ \·C1
co nclu id o aquél se pon d rá en co nOClm lenlO del MllIls teflo de

C ull u ra. , 'b '· 1
Di cho co nvenio de bed forlOa li,arse en esent ura pu lea, a

cua l lleva ra ;¡pa rcjauOl cjccuci.ó n a los efe~\os y ~ n los \\: ~nll ~ los de
lo dispu eslo en 1:J Seet,: iú n Pnme r;¡ ud T Ilu lo X V del Llqr? 11 tic
l:l Ley de Enjulci Ol mic l'l to Civi l. . . .

bJ Si lra nscurrid u el plJ 20 POlr:J. la cel~?raClU n de l co n.ve n lO ~
est e no se hu biere concl uido, la rcm uncr aclo n compensal Orl? se r3
flj;¡da mc d ia nle La in\ crvclleión me d iad o ra y resol u to fl:l de
te rce ro , Que scd oblig:lto ria p;¡ra .105. ~c udl?r~ s y los :lcree~ ore.s. y
quc no altcr:lra 101 n<lluralcza JUfld ICO-CIV11 de la obhg:lC10n
co ncre tad a,

\
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El f"CJid<: nlc cki Gubi ". no.
FELIl ' e. GO NZALEZ MAR\J UEZ

Uisposición final prim er a. Desarrolle rc ¡ hl.lnentll ri u

Se autori za al Gobierno para dic tar las norma s de d esa rrollo
regla men tario de la p resen te Le y.

Disp os ición final segunda . Entrada en "i¡:o r

La prese nt e Ley en tr ara en vig or el d ta sigu ien te a l de su pubticac ion
e n ~1 «Holctin O fici nl del Est ado».

Dis pos id un fin al te rce ra

Se delega al Gobie rn o para que. co n anterioridad 31 JO de ju n io
c e 199J, proce da a d ietar u n Text o Re fu ndido. del Que d:1ra inrnedra ta

cu en ta a las Cenes Generares. en el q ue se co nte nga n las norm"s
v ~gentcs sobre Prop i ~d :: d. lnlc!<:ctual ~rm.ol'l i:T:indol"s erare si y r cgul:.t ~ i·
7:lJldol a ~ con las D irec t ivas Cu m ul'lu :1 f1:ts sob re e~ l:l m:llena, que ::....- .
hub ier;:¡n incorporadu a n uel>lro Ord en J.mienlo,

Po r t:1nlO,
M:1nd o a lud os lo s cs pac\olc s. particu l:1rcs y :1 UtUIiJaJ es. '11,11.' gua llkll

hagJ. n gu.ard .ar c) la Le)'.

Madrid, 7 de ju lio d e 1992 ,

JUAN CARLOS R.

Disposiciun lransito ria úni ca. Rerncne ract én ccmpensatc ria

L;¡ rcm u ncrocicn co mpe nsa to ria pre vista en el articu le 25 de I~ Ley
lk Propiedad l nrclcrtual se~Ún In redacció n Que al m ism o da el a rti culo
pr imero de l'::. la Ley y relativ a :1 los pcrtocos tem po rales qu e se indica n
:L curuinuacióu se liJar:i '! liqutda rá en los r énuinos siguientes:

l . P:H:.rel periodo Q U~ media en tre el d ia I de j ulio de [989 )" el d e
entrada e n vrg o r de est a Ley, de ac uerdo con lo dispuesto en el ci tado
ar ticu le 25, segun su reda cción modif icada, excepción hecha d e lo
establecido en los n úmeros 4 y 5 de di cho p rec epto. Si en el plazo d e tre s
¡l)l'SCS. :.J contar desde el di a oc e n tra da e n v igo r de esta Ley, los
acreedores y deudores de dicha remuneración no h ub ier a n llegado a on
acu er do so bre el im po rt e de la m ism a im p u ta ble al period o ci tad o , se
:1plic:.r d en 1:1 form a Que rC&lJmell lólriamente se establezca lo di spuesto
en el nú mero 6 del articule 25 en .su redacción modificada.

2. Para el periodo Que media e ntre la entrada en vigo r de: la nuev a
redacció n q ue esta Ley realiza del articu lo 25 y la entrada en vigor de
IJ dis posició n reglame n taria Que lo de sa rrolle,' por la a plica ci ón integra
de ambas normas.

J. L3 reproducción d e I;JS pcblicccicncs asimiladas rcgt amcnta r¡a
me nte a los libros, a los efectos de! articulo 25, origi n :ará la remu ne ra
ci ó n cc mpc nsai or ta :1 pa rt ir de la entrada e n vigor d e esta Ley.

PUBLICITAT
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per a la seva

Espai destinat

«Ar ucutc 119
l. El Rcgu trc Gcncra l de P ro fllcrJ:rrJ InlekClt::tl lcndr:i C:HJl"

te r úmcc en lodo el terril OrlO oncionul. Rq;!:J.mcntJ.r1 :lrllcntc se
reF,ul:H:1 su ordeoccion. que: Ind ulr:\. en todo <J SO. IJ. org:.r n llJ.cilln
y run Clones de! Reí:1s1IO C<'fu r:!l dl'\'w nUlel1tc lid ¡"l'l ll \ tCfl(l 11..:
Cult u r:l y I;¡ ~ no rmas cnm unn euh rc IHo"nl i l1l1e nlll dl' i n ~l'n l ) '

S,2 Anl l' " UC1:1 lcs n lunUH 11 <'1\ la 1111"111:1 , el J U<· ' . )1 lo O tllll ;\
ncccsano. pwJr:1 e:.\l lp r a l sCl lll'll:l llte: f1;Ill Z:I uast anrc. C.\dulCJ:I 1:1
per) ul1:1 1. pJra responder de re s 1)l'rJul \' IO) )' ccsuo que se cvcdan ,
ol'a \lonár, '

6: Si la" l1leUlll:l~ se huluc mu ~ (jl le il :J(l o ;¡n1l'~ de clll ;¡hl:lr"e
1:1 demand a. esta h:lbr:.r de IIlt erlloncr)c ucrum de lo) cene eJi:.r s
SIguIentes 3 1:1 ccnccuon de :l4 ud lO!s En lod o caso. d sul i( lI:1nle
pod rJ rcucrar 1:1 pellelón de medida s cau telares. ucruprc q ue
ap a n-zcnn hecho s nuev o s rcJ:llI ....os J 1:1 Illlr acl' iú ll u Ob l\l" h:/C
¡lfUl' h :l\ de 1:1\ 4\1C hu tucsc l':llt' n d o :1fI1CrltHlne lll\·.1I

ció n ) med idas de: coord in aci ó n e in fo rmaci ón en tr e: todas la s
Adm imst rac icncs P ública s ccmoctcntcs.

1. Las Com umc cdcs A u tóno mas co n competenc ia en mater ia
d e Propied ad lru cle crual d e te rm ina rán la estructura y fun cio ne 
miento del Registro en sus respectivo s te rritorios, y asumir án su
IIc \':1nz.:1, curnnlicndc en tod o C:lSOlas normas co m unes a Que se
re fiere el apartad o an terior.»

«Aru culo 140

l. Las Entidades de: gestió n debe rán , d irectamente: o po r
med lu d~' ot ras cnudadcs. promove r act ividad es o servicios de
car ácter aSlstellel:11 en beneficio de sus soc ios , as¡ co mo at end er
ar tivid adcs de .formación y pro moció n de autores y a rtis tas
rutcrprctcs o e) ecut a ntes.

2, Las Entidades de gestión debed n d edicar a las actividades
y servicios a Que se: reüere el apartado a nterio r, por partes iguales.
e! porcentaje de la remuneración compensmcria prevista en el
art icu lo 25, qu e reg tamcntariamcnte se derermi ne .»

,\ rl iculo s l.' l:undo

Se añaden d os dispo srcic ncs adi ciona les a la u y 22/ 1987, de I 1 do:
novie m bre. de Propi edad Intelectua l con la sigu iente reda cci ó n:

<tD ,spo siCló n aUlciona l seXl3.

Se racu lla a lo s M inistros de Cu ltu ra y d e Indumia , Come rcio
~ TUnSffil) pJ r:l :1dccua r. cad:l dos ai105. las C:1 nti dades eSla bleci·
d :s en d 3rt iculu 25.4 de est a Le)' a l<:l rCól lid:ld del me rcado, <:l la
ev o ludo n lecnol úgica y J llndi ce Ofl Cl:l1 dc Prccios al Consumo .JI

IIDi)posiciú n :1dit'10n¡¡1 sCpl ima.

~ re" isló n del porce n taje y de la cuantia a qu e S(: reflcre el
a rt l\'u lo 24.1 de es ta U }', se rcaliz.a ra en la Ley de .Presup ucstos
G ener.l ks d el Estad o.))
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d'aparells, produ ctes i

DE LA

• Ámbi t d 'aplicació:
A pl icació obligato ria

-fot óqraf amb

o 17 anys i d'un ajudant, segons el conveni Laboral al que estigui vincula t en la seva co nt ractac ió .
Aquests dos con venis laborals, són el Conveni de Cornero (d'á mbit Prov incia ll i el Con veni d' lndústria
Fot ogrMica (d' árnbit Naciona l) :

Per fer un estudi comparatiu de ambdós convenís. (que dependr á de l' acti vitat que desenvolupi I' empresa
o emp resari), hem realitzat, a la plana següent , un quadre resum que estudia aqueste s dues possibil ita ts
de co nt ractació segons les diferents opcions : al Jornada completa. bl jornada de 8 hores setmanals. cl
jornada de 16 hores setmanals, per les catego ries de aprenent de 16 i 17 anys i la d'ajudant.



ADren. 17 a.
18 .000, 
7 .400,

25.400,-

ADren. 17 a.
42 .500,
18 .200,-

ADren. 16 a.
18.000,
7.400,

25.400,-

ADren. 16 a.
36 .100,
15.300,-

DE LA

A judant
67 .800,
29 .700, -

SOU
SEG.SOC.c/emp.

sou
SEG .SOC.c/emp.
TOTAL

JORNADA COMPLETA.

CONVENI DE~;~!"'JllIllltI11IilIIIIlIIIIIII1It11$WP"

JORNADA 16 h. SETMANALS
A judant
27. 300,
11 .600,
38. 900,-

COMPAMT~

10

CUADRE



AIXi MATEIX, ENTRE LES MODES I ESTILS FOTOGRÁFICS DE LES ÉPOQUES PASSADES , QUINA
CLASS IFICACIO ES PODRIA FER, COMPARATI VA AMB LES ACTUALS, EN GENERAL?
-A ix ó Emili, és molt difícil de contestar, la fotog rafia com tot A rt , está sempre en pie moviment cap a davant.
pero básicarnent , la fotog rafia té que expressar , en retrat, al ser hurná retratat , en reportatge, el moment,
en public itat o moda . vendre, etc ., i tot aquest conjunt fa la historia de la vida en imatges.
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~..
E MILI MAS CONV.A AMB JOSEP PORTA MESA

LLES, FOT6Gfi~JI%I'.i;~TA EL MÉS VETERA D' A
QUESTES TER"(jII~~ir i~;:I.~ALÜNYA .

~'~~\~2~+t:~~~:t:J;~*&E~;~ ~f$tl;[gl*Ñz.,
, }5~Y:H:~t<r~~,~,,~q~ft~fiffi~\.\'%t1)mff.E;ti\

JOS EP, COM ES VEU /;Wj"'tQj:Uf4tJ3t~d¡jES'iS}tDJ;Ml¡;¡i~DlJRANT MÉS OE SETANTA ANYS, PER
LA FINE5TRA DE LAIAlitdA:t:~:L":..-~">v~v ~ '%l~FxrAA\iW:b.;~~!~;\

. . h ",,~..,,>:.~,,* ~":.,"":.-,~<,~'" . -~~%~~.~::::i~,~,t!~~...::: '~~1
- La vida la velg curta~f'~~~-'desenvolupar, i la gent:~l!~¡!it!!t'W~~~ d'ell s, molt bé, ara a través del visor
de la cámara summaItü!Rt~ant. et diré, la vida és ta ffllm~t~e el poder-lo veure a travé s del visor
i poder-la retenir per J~J:¡¡!¡lit~Yia histórica d' un moment é\i;'m~!fi:g!li¡¡ i tu ho saps, retenir i captar el fo ns
de la gent en una fotolJ,~e:~ rneravell ós, per la qual cosa,ij;9i! !!l¡¡JaLvida i la gent, com quelcom molt gran .

"%:};;:;l:;{~tu~ {r%N~hht~r

COM A PRESIDENT I ~.iWi;JOR DEL PRIMER GREMI D e1$aii~'@~AFS PROFESSIONA LS DE LLEIDA ET
SENS SATISFET DE TOf~l~\TASCA FETA? j;wí¡¡;i\1!V
-Corn a membre de l ' equ i¡¡;¡¡mJ\~rdadors del gremi em~~nw"'ólt satisfet, i com preside nt, no em sento
sati sfet, sinó entro' dins del ctll},qAAt~ d' "orgullós" d.~~fi§t!l'~·atisfacció del nombrament per part de tots,
la gran tasca realit zada per tota:)at¡qílt~Üt!lt~i@~~j\ym¡¡.b"ltar que la professió es reconegués amb dignitat
I respecte, tu com component d aquest-el1tl¡Il0'l'ee6r)1ar~s , que l' ambient entre professiona ls de la fotografia .
era d'aprensió, passávem pel carrer i una mirada a la dreta i una altra a I'esquerra, a través del gremi es va
lograr, lIimar tots els recels i estartots unit s, L1eida i Província, organitzem concursos, xarrades informati ves,
cursets, publicació de butlletins i tots fem una festa a I'any per poder estar junts, vols alguna cosa més
import ant, tant tu com jo i la resta de la gent .de la junta, crec que ens podem sentir molt satisfets i més
quan veiem que aquest esperit segueix amb les noves generaeions .

JA JUBILAT PROFESSIONALMENT I DE DIRECTIU, QUINA MISIVA, DETOT COR ENVIARlES ALS JOVES
QUE HAN TINGUT LA VALENTIA DE FER-SE AMB LA DIRECCIO DE L'ASSOCIACIO DE FOTÓGRAFS
D' A VUI DIA , A LLEIDA?
- Des de la meva perspectiva professional , que lIuit in per fe r tot el possible, per mantenir el nivell més alt ,
L1 eida sempre ha tingut grans professionals i afeccionats ; com ex-direct iu, que t inguin com a meta la unió,
respect e mutu i amistat entre tots els fotógrafs, aix ó tara queassociació i fotógrafs o fotógrafs i assoeiació
sigu in un bloc important i respectar.

• •••••
R &e ~ ~

COMPARANT LA PROFUSIO DE MEDIS TÉCNICS D'AVUI DIA, AMB LA COMESA ART rSTICA D'ABANS,
QUI DOM INA?
-Jo separaría la part artística de la técnica, avui dia técni cament, t'ho donen tot fet, malgrat actua lment
estem igual, I'arti sta del 1895 cont ra tots els problemes arribava a una obra magnífica, he vist fotografies

i'MWW¡mt$ldi l gl\lmlitsWil e segle auténtiques obres d 'art i fotografies actuals que tenen el grau máxim d'art dins una

lilll'llllfJlllll\111~::~s~e~a:~:~~:~~aAt~~:i::~:v:~::eT:::otOg rafia actua l. .

", :" ,g'l::m:::;"'&tefWg;\~~t'1{í¡;b , l' artista ~vui i sempre ha ti ngut que dominar, sigui automatisme o manua litat .
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. . d 1940 I s feia per a la premsa d'aquest a época, fi ns 19 50 o 51, en que em rellevá el meu fill ,
, a partir e e . .• é l " d I LI id
fins al dia d'avui, crec que en arxiu hi ha tots els equi ps , arxi com els mom ents m s a egres I tnstos e el a.

JOSEP PORTA MESAllES

Exposició organitzada pel Gremi Provincial Artesa de Fotografs .

FINALMENT, COM A NOTABLEI POPULARLLEIDAT Á, CREUSQUELA NOSTRA CIUTAT ss AVANCANDA
CULTURALMENT I POT ARRIBAR A UN NIVELL IMPORTANT? .
-Crec que sr, pero s'ha d 'estar sempre pendent de que no et deixin despenjat , sois parlo de fotoqrafia, es
tindr ia de potenciar més les exposicions nacionals per veure, , locals per ensenyar el moment actual.

Amic Mas, una idea que sempre he tingut , és que el gremi ara a~socia t hauria de fer arxiu -históric de la
fotog rafi a lIeidatana intentar recuperar algunes fotografies de: Muñoz , Farran , Gausr, Fontanals, Corbella,
Gómez, Grau, Rey Cascales (pare), Garsaball (pare), etc ., i si fo s possible que I'~ssociació tingués la
capac itat per rebre els arxius de negat ius deis professionals que els csdissin , sena la fórmula que no
desapareguessin i que la seva reproduc ció fos controlada.

Josep Porta i Mesalles va néixer a Ballobar (Osea) el 14 d'abril de 1908, en una famflia de cinc germans
on ell era el rnés pet it . EI1 911 la famnia traslladá la seva residéncia a L1eida. EII va anar a estudi a I'escola
pública de la placa de Sant Joan. Al voltant d'aquesta placa, cent re de la ciutat , giraria tota la seva vida
professi onal.

Als tretze anys co rnenc á a t reballar com a aprenent a la casa del galerista de fotografia Aran , antiga casa
Muñoz, a la Rambla Ferran, núm . 39. Després entrá a treballar a la casa de fotografia Gausr, on de veritat
va aprendre I' ofic i, tant de laboratori com els ret rats d'estudi i els reportatges.
En aquells anys, a L1eida, a més d'aquestes cases esmentades hi havia també el fotógraf Farran , oncle de
Puig Farran, el qual era un personatge conegut a la ciutat per la seva vida bohémia. D'aquest fotógraf
s'ex plica una anécdota esdevinguda en ocasió de la visita del general Primo de Rivera, durant la dictadura.en
la inauguració d'unes obres de I'H ospital: el fotógraf va fer una linia amb gui x, per tal que s'hi paressin les
autorit ats, cosa usual en aquell temps; quan Ii va demanar al general que es par és, aquest li va contestar:
..A mi se me retrata andando" . ' ' .

En aquells anys a L1eida no hi havia premsa ni revistes que publiquessin fotografies de reportatge, i si ho
feien era mo lt esporádica ment . Per tant, diflcilment podia haver-h i fotógrafs dedicats exclusivament al
fot operiod isme. Normalment eren aquestes cases de galeria les encarregades de fer , també la fotografia
de repo rtatqe, tant a la premsa local com a la premsa de Barcelona. Va ser aixf com a can Gausf, Josep
Porta va cornencar a fe r la fo togra f ia de reportatge de la casa. aprox imadament des de I' any 20.

••
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Can Gausr tenia l' estudl a dalt de tot de I' edif ici,
en unes golfe s amb una gran clarabo ia al sost re,
ja que la fotograf ia la controla ven per mitjá
d'unes cort ines que hi havia al sostre. El 1928, .
Porta va haver de fer unes fotografies al ministre
de Treball , Eduardo Aun ós, durant una vis ita
d'aquest a la ciutat, pero no van sortir prou bé
d'exposició , i el seu amo les va tren car.
D'aquest fet va agafar una bona enrabiada , i va
decidir anar a treballar a can Corbella, on conti
nu á fent tota mena de t reballs de fotogra fia , fin s
als anvs de la guerra civi l. A can Corbella va
aprendre a t reballar amb lIum artificial, ja que en
aquells anys es cornencaven a utilitzar els focus
a I'estudi.
Un cop acabada la guerra civ il va retornar a
L1eida, i el 1940 va obrir el seu propi estudi , en
un ent resolat de I'antiga farmácia Clavería (ac
tua lment anomenada Pifarré), on estigué un any .
En aquell temps a L1eida hi havia els fotógrafs
Gausí, Corbella, Farran, Escales i ell mateix.
Josep Porta va ser el fotóg raf de les "Regiones
Devastadas" a L1eida, encarregat de fotografia r

totes les obres de reconstru cció fetes en acabar la guerra. El local era tan petit, que per fer -hi les fotog rafies
d' estudi havia d' obri r la porta i posar la carnera al replá . Al cap d'un any obr í un establiment a la placa de
Sant Joan , número 2, on hi ha botiga Bon Servei . EI1946 es t raslladá definitivamental pis situ at a la mate ixa
placa , al núme ro 23 , on va poder equipar un gran estudi i on treballá fins que es jubilá.
Després de la guerra feia els reportatges per al nou diari , La Mañana, la revista Labor i altres publicacions
de L1eida . En els prime rs anys quaranta els gravat s s' havien d'enviar a fer a Saragos sa, cosa que feia
complicada I' edició de f otografies. Més tard es feren a L1eida matei x. Porta també col.iaborava com a
cor respo nsal de diar is de fora, com ara La Vanguardia, El Correo Catalán, El Mundo Deportivo i Vida
Deportiva . En I' época que el L1eida estava a primera divisió de la L1iga, el rodet de fotograf ies era recollit
a la sorti da del part it i portat en taxi a Barcelona, a la redacció de Vida Deportiva .
Porta es va dedicar a la premsa fi ns a11955, quan La Mañana va cont ractar com a fotógraf de plantilla Gómez
Vidal i va deixar de fer-li encárrecs . Des d'aquesta data seria el seu fill , Josep Porta i Ballespí, qui far ia els
reportatges, que tenia d' una manera esporádica . Quan el seu f ill va dir que es volia dedicar a la fotografia ,
Jo sep Porta va tenir el disgut més gran de la seva vida. Si ho hagués sabut abans, I'hauria fet anar a aprendre
I'of ici amb d'alt res fotógrafs, i per aixó el va enviar afer uns cursos de formaci óa Bélgica , a la casa Gevert,
i a París, a un curs de nus, i després, com que cornencava a dif ondre' s el color, a fe r un curs amb Angel
Jalon, a Saragossa.
Entre les co l. laboracion s més destacades, ens parla de les que va fer la segona portada en color de La
Vanguardia, que era una vista de L1eida. En I'apart at gráfic , va fer també el primer cartell fotog ráfic de la
festa major de L1 eida i el de la festa de Sant Miq uel, conjuntament amb el dibu ixant Victor Pallarés.
Porta és un gran fotógraf d'estud i i dom ina molt la técnica de la Ilum, i també la de retocar fotograf ies. Sobre
aixó darrer, ens explica una anécdota d'una senyora de Pamplona que s'anava afer els retrats a L1eida , ja
que era l' únic 1I0c on els hi feien bé; de fet, la senyora mirava "cont ra govern" , i Porta Ii retocava els ulls
perqué quede ssin centrats.
Durant tota la seva vida professional ha seguit tora I'evolució de la técnica fo tográfica. Havia uti litzat les
Nettel i, després de la guerra , les Leica i Voigh lander per al report atge. Entre les máqu ines que ha fet servi r,
ens destaca una Leica grisa que pertany a una série redu'ida que la casa va fer: les SS d'objectiu 1:1/2 .
En relac ió a la il.i um inació, va fer servir el magnesi, amb el qual. per cert , quan era aprenent a can Gausr
es va cremar la rn á. Després la lIum eléct rica, fins al fl ash . El 1951 va comprar el Gussman, de la casa
Prow ell, un deis dos primers flash que horn porta a Catalunva, que anava amb una bateria de cinc quilos
de pes. Li va vendre el senyor Werli Gussman, que posterioment crearia amb el fotógraf Bach, de Vic , la
casa Werlisa. El va fer servir per primera vegada en el reporta tqe de la processó de setmana santa de11951 .
Amb aquest fl ash , Port a havia deixat definitivament de banda el magnesi. A I'estudi també far ia una
insta l.i ació de fla sh. Va ten ir també la máquina automática de fer fotografies carnet Marvissa, creada i
distributda pel fotógraf ta rreguenc Calafell. El 1964 tamb é va adquirir una máquina automática Mü llerson
de fer ampliacions, distribulda per la casa Negra, amb la qual feia les copies deis reportatges de casaments .

••••••
'R &e tJ ¡¿ 1) s
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Entre les dificultats d'immediata postguerra hi havia la manca de material sensible, per la qual cosa va haver
de fer servir per a les plaques mater ial de fer radiografies.
De les primeres fotografies Que va fer a can Gausr no s'han cons ervat els negatius, per causa deis
bombardeigs de la guerra, Que van ser molt intensos a la ciutat . El Que sr conserva és tot el material de la
fi de la guerra f ins al moment en Qué es ret ira. Una altra part de les fotografies Que va fer i Que hom pensa
Que es deuen haver perdut s6n les Que va fer a "Regiones Devastadas" , Que serien un testimoni de moltes
obres fetes després de la guerra. Potser algun dia apareixeran en algun rac6 d'un ministerio
El 1962 va promoure la primera associaci6 professional de fotógrafs de L1eida, Que lIavors es va fer com
un gremi artesa . Que donava un carnet per actuar com a fotógraf professional i s'ocupava deis problemes
de la professi6, des de la formaci6 fins als confictes amb els intrusos. Hi estaven afiliats la majoria de
fotógrafs de les comarques de L1eida . La primera junta va ser formada pel mateix Josep Porta Mesalles,
com a president; Enrie Garsaball , tresorer, Emili Mas, com a examinador, i els vocals M. Rey Cascales,
fotógraf d'estudi, Josep Gómez Vidal, sense estudi , M. Cimadevilla , arnbulant, Jaume Calafell, de tora de '
L1eida, i Josep Porta Ballespl, secretario

~ •



I
I

.~

-W·

15

-

itzar en una panta lla de VIDEO els
eom quedara la fo to. AixO permet

\h. te. sense tenir que fer eap prova

~'";"' ""l~:~':~
"1$.1Hfttt@tt



RIES

compan y Josep M. Peralta) i el seu nuvi Bias varen donar el
pas més important de la seva vida a I'església de Sant IJorenc
Per una vegada els papers es van canviar i ells van ser els qui
van aguantar heroicament els focus, flashos, els ets i uts deis
seus col.legues de professió fins a altes hores de la matinada.
Moltes felicitats !!

El dia 22 d'agost la Natalia Peralta (filia del nostre

Amb la seva arribada han fet que es disparés el CLlCK mágic
del goig, l'alegria i la il.l usió per emprendre nous horitzons.
La nostra cordial enhorabona als pares.

AFARD
e e

Josep GÓdia.
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També la nostra benvinguda en aquest món
i en el de la fotografia a la Lara 120na. filia
de l' Eugénia, fotógrafa de Corbins) que com
podeu veure ja está a punt de fer les seves
primeres fotos.

I a la Laia (1 era. f ilia de la nostra compan
ya de Foto Estil de L1eida).



. ..

El meu elfo no para mai
i semp re es tic e l' aguait.

A partir d'era , anireu co neixent les me ves
ent rernalie dures qu e m'eni ren esd evenin t ,
so lame nt us dem ano que em poseu rod at
i flns be n aviet!

~~.
~

Gracias al desenvolupament del meu
nas , pu c ca ptar qualse vol seqüéncia
per ama gada qua estigu i

Em podeu en omenar la "filia del vent" ,
ja que ca p seqüéncia se m 'e scapa per
rápida que s igui gracies a la rapidesa
del s meu s reflexos .

1

1



" Per a tu qué iJs el mes impor
tant en una fotografia?
La naturalitat.

" Creus que es valora la fo togra
fía com es mereix?
Un bon t reball sempre está va
lorat .

" En la demostreciá et vas sentir
superior?
No! , jo anava a ensenvar el que
feia , no de professor, ja que
tots tenim la nostra propia for
ma i estil de treballar molt per
sonal. El que sí puc dir que
estava molt nerviós al comen
carnent , pero després ja em
pass á,

" Ouina pregunta et va quedar
com anecdótica?
Es van quedar encantats amb
les fotos fetes amb lIum natural ,

com anécdota els un deien que sempre feien les
fotos amb fons de co lor marró, i els altres deien que
des d'aleshores també l' uti lltzarian,

Va ésser la meva primera experiéncia com a ponent ,
vaig fer una demos t ració d'una nena de comunió i
una altr a de novia, amb la co l.laboració de M. Pilar

la meva esposa.

"Creus que iJsb6 d'assistir a conaressos, corsets de
recicletqe, etc.?
sr, es interessant, procuro assistir-hi a tots els que
puc, sempre s'apren alguna cosa , s'intercanvien
idees i es fo menta I'amistat entre els professionals
de tota Espanya. Fins fa uns quinze anys no ens
conehdgn nom4, que qtl;tre de ,"Ield; , utllalment
grkles a

" Creus que es bá ensenyer el que un professional
sap?
Cree que s'ha d'ensenyar to t el que un sap, [a que '
amb el temps s'esbr ina, ja que el qui realment té
I'esperit d'aprendre la professió, sempre investiga.
Avui per avui, tot está millor, [a que hi ha publica
cions que et detall en tots els resultats de molts
t reballs realltzats, per grans professionals. Abans
era rn és'díñcü d'aprendreja que s'ho guardaven com
una reliquia tot el que podien menys quan es tractava
de passar-ho de pares a fills, com en el meu caso

ENTREVISTES
FETS I GENT

- ,)--

EII és en Josep Ramon Garsaball

compa nys i professionals de la fotog raf ia de l.leida.
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e ARME GARCIA entrevista un deis nostres

" Iluen et vas dedicar a la fo tografía professional
ment?
Vaig deixar d'estud iar per influéncies, ja que el meu
pare era fotógraf, vaig aprendre la professió al seu
cos tat.

" Ouan vas comencer en la fotografía?
Als 12 anvs , com un aprenent , escomb rant , pegant
fotos i mirant en companyia del meu pare.

" Creus qué s'apriJn millor avui la professi6 que
abans?
És mo lt diferent, abans s'entrava com aprenent ambo
un profes sional, i amb un gran estere aprenies des
de zero el revelat, el retoc, barrejar qu frnics, etc. etc.
A vui és molt més f ácil ja que existei xen els labora
toris indust rials i el productes te'ls donen pr ácti ca
ment fets, es fan cursets, seminaris, etc . Es té que
pensar i treba llar menys en I'e laboració de la fotogra
f ia sobre tot en B/N.

rcom lit ¡'eener d. ponfHI t elpletd d. "LA UROCO.
LOR" (L/oret de Mar)1
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Foto teta per I'Herminio.

• Sebem que has obtingut alguns premis in teres
sants?
Dos nominacions "Goya de fotografia " , la primera el
89 i la segona el 91 i finalista en I'apa rt at de color a
"Sonimag".

que quan es fa alguna desmostració local ni li donen
alguns la importancia que és mereix i és una cont ra
dicci ó, ja qué en canv i surt s fora de L1eida i et trobes
amb comoanvs: de L1 eida que realment sr volen
aprendre, i llavors penses que si hi ha aquesta
inqui etud, com és que no s'aprofita aquesta oportu- .
nitat.

. • Qué opines sobre les exposicions col./ectives?
Que és una forma de promocionar-se i promocionar
la foto grafia professional , donar a conéixe r el teu
treball al públic en general i tractar de donar imatges
per a que la gent t ingui la necessitat de ter-se fo tos
i donar-I'hi la importancia que és merei x. A L1eida hi
ha manca de decisió i crec que a tra vés de I'associa
ció s'ha uria de tra ctar, organitzar i promocionar una
seria i important expos ició col. lectiva sense tenir cap
mena de por.

ENTREVISTES
FETS I GENT

• Creus que el fotógraf necessita un col./aborador?
Si avu i en dia ta fotografia es treballa bastant en
equip, en el meu cas la meya esposa és la que té cura
de tots els detalls com el maqu illatge, col.locaci ó del
model, etc .
• És importantpera tu I'estardins d 'una associació?
Es molt irnportant, ja que promociona al professio
nal, -per ó és una pena que no es sápiqa aprofitar. ja

• Qué és i qui és per a tu la compet éncie?
Donar-li un valor al teu treball i en con seqüéncia
procurar superar-te en oferir un bon servei , el
pr imord ial és la qualitat del treball, el meu competi
dor principal sóc jo . Tothom qui es creu professional
de la fotografia h~ de ser ell matei x la seva propia
competencia [a que és l' afany de superació el que ha
d' importar realment.

'Com veus tu el nivell de fotografía a Lleida?
El veig de bastant qualitat, ha millorat molt amb la
nova generació de fotógrafs ja que entre nosaltres,
s'ha trencatIa barrera d'amagar el qual és molt
irnportant, o sigui el secret professional, millora
d' aquesta forma tant en la professionalitat com en la
qua litat del treball.

congressos, etc . hi ha bona relació i intercanvis amb
fot ógrafs de tota Espanya.



Jo sep Uuís Rodrlguez, Advoeat.

D~INTERES

Tots els advoeats podr íem expl icar mol tes anéedotes en torn a la prova fotogrMiea i amb motiu d'aquesta
eoJ.laboraci6 se m'oe6rrer dir a aquestes pagines la següent:

Els

En resum, tothom ens poden .expli car més bé o rnés malarnent , pero I' experiéncia ens ha ensenyat que les
carneras fo togrMi ques "senten" inclina ció per exp ressar senzil lament tot el que veuen amb un "clic", aixf
de simple és la ventar .
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A 'la Uei d'Arrendaments Urbans existeix un Artiele que preveu la possibilitat de soJ.lici t ar el desnonament
quan un loca l és taneat per temps superior a sis meses. fet que cal acredita r davant el Jutge.

Examinat el local que tenia per objeete el desnonament es va poder eomprova r que les portes eren tancades,
el tendal enrotllat, i a rnés, un test prOxim a I'heura s'havia desplacat i agafat al meeanisme de l' extensi6
del tendal. La data era important; el desenvo lupament vegetat iu podia acreditar el temps que havia
neeessitat i ser superior al semestre. Es deixá immediata constancia fotogrMiea del fet, tot i que es va tallar
I'heura, el périt agrOnom va dicta minar que la planta havia ereseut lIiurement, trepant per la fa cana del local
fins a enrollar-se al tendal, invertint-hi més de sís mesos. Sens dubte les fot ografies foren deeisives per :
demostrar el eessament de l'a ct ivit at negOcila.

La import ancia d 'aq uesta prova és ind iscutible. No és inf reqüent , als proeessos eriminals , que la policia
aporti al Jutjat reporta tges cornp terts, que s6n la f ixaei6 del mare del liti gi amb tot el seu eoritingut. I la '
Guardia Civil de Tr ánsit, s 'apressi a deixar constancia del danys deis aeeidents, emprentes de frenada ,
senyals, posiei6 de les víetimes. estat del terra, etc . etc.

proeessos acaben amb Senténeia, que és la manifestaci6 de la eonvieei6 del Jutge sobre la veritat d'una
afi rmaei6 aJ.legada, perO que ha estat plenament provada, al sort ir victoriosa de la eontraprova . El Jutge
exigeix exactitud, eert esa, i a aquest resultat s'hi arriba per l'aereditaei6 o justifieaei6 del que es diu .
Entre les molt es proves hi ha els doeuments, i dins d' aquests hi ha les fotografies que eom a objeete o
materia, representen imatges que puguin ser d'interés provat ori .

I als plets privats, adquireix molta relleváncia allO que els juristes anomenen " prova preeonstituida " , que
és aquella de la que disposem amb anterioritat a I' iniei del litig i. És fr eqüent perqué les fotograf ies no puguin
ser "d iseutides" per I'ad versa, s'interessi siguin fetes per un fo tOgraf en presencia del Notari, qui proeedeixi
a aixeear "Acta" ineorporant a la mateixa el reportatge que es fa. A IIO no vol pas dir que les fotografies
que s' hagin fet dellloe o deis fets, sense la preséneia del Fedatari Públie no tinguin eficacia, ear el Jutge
les pot valora r igualment d'aeord amb les regles de la sana crít ica.

LA FOTOGRAFIA COM A PROVA
••••••••••••••••••••••••

U n advoeat vete rá, sosté que els Uetrats viv im d'un gerundio " Prov ant", I no s'ha equivoeat.
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El nivell del client cada dia és més alt i el nostre també ho hauria de ser.

Crec que respect ant uns mínims quedem bé i pel que a mí es refereix dono per concluit aquest tema, peró
en el que insisteixo i insistiré sempre és que cada dia tenim d'esforca r-nos per a ser millors fo tógrafs.

Domingo López.

I encara m és, la foto que ent reguem ens la quedaríem com a mostra o preferim que se I'emport in com rnés
aviat millor?

Des del meu punt de vista étic, el mínim que hauríem de fer els que ens cons iderem fotógrafs profe ssio
nals és respectar els mínims i a part ir d'aqu í el qui cons ideri que el seu nivell técnic o la seva categoria esta
per damunt del que podríem considerar nivell rnitj áo de majories, que apliqui el preu en relació a la valoració
del seu treball , valorant tant la creativitat, com la técnica o el bon gust estétic i no oblidem una de les regles
d' or per autovalorar el nostre t reball. Pagaríem nosaltres el que demanem als nostres c1ients?

tem a tan polémic com son els PREUS.

H Ola co l. legues una altra vegada amb vosaltres, i us voldria donar la meya modesta opinió sobre el



QUI SOM?
ON ANEM?

(Fotoaréticernentl

T ot va comenc;ar quan un col.lega i jo estávern prenent la nostra tasseta de café, en alió que podrfem

anomenar "la mitja part d'un banquet de noces" .

EII i jo , ambdós, endinsats en la nostra con versa esper ávern que els nuvis repartíssin les bossetes i els cigars.
Cal dir que el di~ leg mantingutfeia referéncia a la nostra prof essió. Tot d'una va comentar-me que nosaltres,
no érem pas fot ógrafs , sinó que érem persones que viv íen de la
fotog raf ia, és a dir , de la venda de fo tos .

Aq uesta refle xió va deixar-me sobtat, i si així em permeteu de dir-ho, f ins i tot va arribar a ferir un xic el
meu amo r propi o

No obstant aix ó, cont inu árern conversant mentre acabávarn de prendre el café, gaudint alhora de "exquisita
preséncia d'aquella rossa de vestir negre transparent, cosina del nuvi.

Un cop fin alit zada la boda. En arribar a casa, vaig tornar a recordar la discussió mantinguda amb el meu
company, ja que no havia caigut pas en J'oblit . Vaig analitzar la q üesti ó una i una altra vegada fins que vaig
arriba r a la següent conclusió: "Sóc un fotógraf que vise de les fot ografies que venc".

Davant aquesta opinió propia, ara jo us voldria preguntar la vost ra. i no pas en pla tafaner sinó molt
contra ríame nt com una curiositat . Us agra'íria que em tornéssiu resposta tot fent-vos valer d'aquest rnitjá,
Jo básicarnent , cree que existeixen dos tipus de fotógrafs: els que treball en -per dir-ho aixf- per un c1ient
anónim i divers i els que ho fem per a c1ients puntuals i coneguts .

Dins el primer grup, jo inclouria els fot ógrafs que t reballen el cos nu femení, el que jo anomenaria "culte
al realc;ament de les nenes guapes" (play-boy, penthouse, .. .). A m és, també parlaria deis reporters
merei xedors aquests deis mil i un elog is al reconeixement deis seus grans treballs publicats en revistes
especialitzades.

Per altra banda, dins el segon grup ens encabirfem nosaltr es. Els qui no poden estar malalts ni en cap de
setrnana. Aq uells a qui van a parar totes les bronqu es deis capellans i deis cambrers qua n s'arriba tard i
de vegades amb rao-. Els qui hem de fer , "manega-t 'h o com vulguis que les lIelges surtin guapes i que les
guapes surt in precioses.. . i mil coses més.

A mí, i suposo que a tots, ens agradaria pert ánver al primer grupo Pero, si així fos: Qui li faria les fotos a
en Xavier pel seu aniversari i a en Jordi amb el vest it de mar iner per la Primera Comunió, i a en Joan i la
Mo ntse que es vo len casar, i les noces d'argent d' en Pep i la Mari a?

I és que, encara que de vegades el nostre treb all es torni monóton, és bó de dir -ho , que qua n lIiures un
reportatge i el c1ient n'est á content, et sents sati sfet de ser la c1asse de fotógraf que ets .

Així dones, puc dir-vos que he arribat a la conclusió que els tot óqrat s i els que viuen de la venda de fotografies
-corn deia el meu col.lega- tenen el matei x object iu: Viure de la fotografia.

Josep Gódia i Ribes,
President de I'associació i fotógraf d'Alcarrás.
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Gaspar Torreguitart.
fo tógraf de Corbins.

DEL TEMPS
I

DELS ESDEVENIMENTS.

COM A TESTIMONI

f ets que per talo per qual motiu en tenim un record erroni , és aleshores quan si tenim aquell mom ent plasmar
en una fo tograf ia no hi ha dubte de com va ser i podem fer partícips als demés d' aquells moment s tan
impor tants .
És per alxó que tenim aquesta convers a amb un noi amic meu . Va.so rti r el tem a del reportatge de boda
que em va f er pensar, em digué tot convencut que quan es fa una BODA tothom procur a anar ben vestit
i els nu vis procuren tenir-ho tot ben IIlgat les fl ors a I'esgl ésia (que valen pela lIarga i només duren una hora).
la catifa la qual també déu ni do! 1que quan hi passen els nuvis ja esta tota trepitj ada, el banguet,~,

etc. etc .
Continua dient-me, to t aix ó té data de caducitat ja que al cap de dos dies gairebé ningú és reco rda de s' hi
havi a clavells o roses o bé si el peix del dinar era f resc o menys f resco
Solament la fotografia ens permet de recordartots aquells detalls els quals s'escapen de la memória, I'illbum
de Boda és l' única cosa la qual dura tant com pugui durar el matrimoni i més .
Per aixó jo penso que es té de tenir molt present el compromís envers als fets als quals nosaltres en som
testimonis i hem de saber VALORAR aquest treball el qual és molt digne i bonic, i si pensem que és l' únic
RECORD QUE QUEDA aix ó NO TÉ PREU!! !
Per tant quan parlem amb els nuvis del reportatge de boda i fem els tract es pert inents del pressupost ,
segurament que el trobaran car. pero si els hi fem veure el Valor Real que té, potser no s'ho pensaran ni
dues vegade s.

T ot sovint i de vegades vo lem recordar coses que ens han passat , d' unes vegades son uns determinats

LA FOTOGRAFIA



El Light brush consiste ix en un generador stroboscó
pic (capac de donar molts esparpells per segon) de
t req üencía ajusta ble, de manera que podem obtenir
una IIum que va des d'aproximadament 3 raigs de
IIum / segon f ins a gaireb é IIum contínua; pero, i aixó
és molt important, amb temperatura de color de IIum
de día, la rnateíxa que dón a el flash electr óníc, Una
torxa especial va conectada al generador i a través
de diversos accessorls , entre ells fibra óptica, es pot
enfoc ar i dirigir la IIum des de qualsevol angle i a
qualsevo l IIoc per petit i inaccess ible que sigu i. Tot

% el conjunt (generador, torxa i accessoris) es serveix
en un maletí rígid de manera que resulta molt práctic
i cómode de t ransportar i tr eballar amb el "Iight
brusch" .

Benvo lguts amics,

,
A L' ULTIMA
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avui us parlaré del nou FLASH STROBOSCOPIC
L1GHTBRUSH que és básicament un aparell conce
but per a pintar amb IIum lIight brush = pinzell de
llurn), és a dir, per a il.luminar un objecte immóvil
(per exemple un bo deq ó) amb una IIum móvi l (nosal
tres anem bellugant el f lash com si es tractés del
pinzell d' un pinto r) . Ai xó ens permetrá il.luminar el
bodegó, o intensificar-ne alguns punts concrets .
També podrem ut il itzar diferents filtratges en una
mateixa fotografia, .així com eliminar IIuentors o orn
bres , pintar el fons, etc.

I

I
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La técnica d'utilització és senzilla , si bé
requerei x certa practica. Básicament la
podrtern resumir dient que s'ha de traba
llar amb I'obturador obert i que per a cada
" pinzellada" haurem de tornar a tancar i
a obrir I' obturador. Queda ciar que pré
viament podem haver donat una exposi
ció convencional al bodegó, tot i que aix ó
no és imprescindibl e. L'aparell disposa
d'una senyal de temps per a con trolar
í'e xposici ó, la qual variara en fun ció deis
efectes que vul guem obtenir, del diagraf
ma utilitzat, de la freqüéncia del raig de
lIum i també de si filtrem o no la lIum . En
qualsevol cas pero, e/s resultats són
perfectament controlables i permeten
repetir sense cap problema una fo togra
fi a.
Els efectes obtinguts són fran cament

. bons i molt difícils , sinó impossibles, d'a 
co nseguir per d'altres mitj ans . D'a ltra
banda depenen en gran mesura del propi
fot óqraf que aixf pot mantenir el seu
segell personal al temps que veu incre
mentar enormement les seves possibil i
t at creat ives.

Osear Giné.
Departainent Professional de MASTERFDRT.



TECNOlOGIA

La fo tografia compacta és la resposta de Kodak als
sistemes electr 6nics. Amb el nou invent de la
multinacional americana es poden fer fotografies
amb pel.lfcules normals. Posteriorment, allaborato
ri, es diqitaíitzará la imatge al disc o
La fotografia en disc compacte es rnolt cara: un
aparell de revelat CO costara, com a mfnim , entre .
35 .000 i 50 .000 pessetes. Passar les imataes de la
pel.l fcula al disc cssoté sera, en canvi, més barat, no
superara les dues mil pessetes. La part se I'enduran
els laboratoris professionals de revelat: el material
necessari per a realitzar el procés tindr á un preu de
més de deu milions de pessetes.

que d'aqur a pocs anys els áíburns de fotografia es
venguin només en tendes d'antigüitats.
Enel seu 1I0c, veurem les fotos a la televis i6. A partir
del mes de setembre , es podran adquirir a Espanya
fotografies en discs compactes.
Aix6 és el f utur de la fotografia. Els direct ius de la
multi nacio nal creuen els dits per a que aixf sigui: la
fotog rafia en discs compactes (CO) és la seva gran
esperance per a recuperar el nivell de benef icis
anterior a la recissi6 i la quota de mercat que alt res
empreses -corn la japonesa Fuji- els hi han pres dels
dits.
En canvi , si el nou sistema no té éxit, pot converti r
se en un autánt ic salva-vides de plom per a la
companyia nordamericana.
A partir del mes de setembre, per un preu que
oscil.I ará ent re les trenta-cinc mil i les cinquanta mil
pessetes, els afeccionafs a la fotografia podran
adquirir reprodu ctors de foto CO, que projectin les
instantánies en tel evisors o en ordinadors dotats de
pantalles d'alta definici6.
Kodak s'hi juga molt amb aquest sistema. Els
benef icis de la seva divisi6 d'ima tge, que contr ibuei
xen en més de la meitat a la factura ci6 total de la
companyia , van caure al 1991 , degut en bona
mesura a l'aplicaci6 d' un pla de reestr ucturaci6 que
va costar vuitanta mil milions de pessetes. I les
vendes de pel .ltcules als Estats Units estan estanca
des des de I'any 198 9.
La fotografia en discs compactes tardara anvs en ser
plenament acceptada pels consumidors, asseguren
els experts, que tampoc subestimen la comp eténcia
d 'altres sistemes fotoqráf ics de recent aparicio, com
la fotografia electr6nica de Mavi ca.
Tot i que la qualitat de les fotografies d'aquesta
empresa -f il ial de la mult inacional Sony- sigui molt
pitjor, Kodak reconeix que és possible que en el futur
millori i s'abarateixi . Aix6 suposaria la devastaci6
del mercat de les pel.l lcules, paper i qufmics de
revelat, que representen el nucli principal de les
act ivitats de Kodak.
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Siels plans de Kodak es compleixen, és possible

Kodak posara a la venda el mes de setembre
les seves fotografies en disc compacte

~ ~ ~ ~ ~ ~

,
A L' ULTIMA



Momeots de la demostració del fotbgral
Jobo C. Stewart .

27

Foto centre Toni Prim en col.laboració amb l'Associa 
ció de Fotógrafs Professionals de les Comarques de
L1eida, va organitzar un "workshop" o taller de treball
basat en la practica de la fotografia de retrat amb els
més actual s sistemes d'il.luminació .
La sessió demostrativa es realitzá en les instal.lacions
del Fotocentre Toni Prim, amb il.luminació Broncolor
i incandescent , en un plató de 100 m2.
L'h orari es va divid ir en dues parts : De 6 a 8 del
vespre demostracions practiques d'un nou metode
d'i l.luminació. De 8 a 10 del vespre plató lliure amb
la mode l, tots els parti cipants van poder realitzar les
seves fo tograf ies.
El fotógraf John C. Stewart, nascut als Estai s Units ,
disposa, en l'a ctualitat, de t res estudis instal.lats,
respect ivament a Barcelona, Nova York i les IIles
Barbados. Treballa per les més importants agencies
de publici tat de Barcelona i realit za importants
campanyes com, per exemple, les de la casa War
ner' s de lenceria. És el fotógraf preferit de les Top
Models per la realització deis retrats de port ada del
seus "books" ,
D'altra banda, la model Tonj a Christensen "West",
també de nacionalit at nord-americana, nascuda a
Salt Lake City, ha aparegut en portad a i post ers
cent rals de revistes com el "Playboy" arnericá i ha
estat fo tog raf iada per fotógrafs com Helmut New
to n. A Espanya aparegué en "MAN" el mes de
novembre del 91 i en "PLA YBOY" el mes de desem
bre del matei x any.
Aquest "workshop" . al que vam parti cipar , ja es va
realit zar, recentment, al Centre de Reciclatge Profes
sional de L1um i Color, S.A. a Barcelona . També en '
aquesta ocasió vam comprar amb la col.laboració de
Polaroid Espanya i Bach Import, empreses que van
aportar material sensible, proce ssadores i una cama
ra de format 20 x25 per realitzar irnatc és transferi 
bles. (fotografi a sobre teixit s, etc .).
Aquesta act ivit at va estar parcialment subvenciona
da per les f irmes esmentades.

-

de r ASSOCIACIÓ

TALLER D'Il.LUMINACIÓ I RETRAT
A CABREC DEL FOTÓGRAF JOHN C. STEWART

AMB LA MODEL DE PLAYBOY "WEST" .•••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••,

El divendres 27 de rnarc l'Escola de Fotografia



Grup d'assistents de l' Associació.

-

La model Tonja Christenseo posant peIs assisreets.

TAllER DE FIXATS I CIANOTIPS O FERROPRUSIATS
A CÁRREC DE J.A. HERRAIZ:•

-0---
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hi va haver una jornada intensiva de Fixats i Cianotips o
Ferruprusiats exposat per J.A. Herraiz, president de l'As
sociació de Fotógrafs de Castella i especial ista amb fot o
graf ia cientrfica .
J .A. Herra iz ens va ensenyar com positivar una imatge
fot ográfica en qualsevol superficie: teles , textures , sama
rretes, .. . etc.
Nosaltres ho vam fer en un paper de dibui x grui xut i la
impresió que dóna és d'una aquarel.la .
Va estar molt interessant perqué a rnés d'aprendre un nou
sistema de presentar les fotos, vam aprendre afer-nos
nosaltres mateixos els liquids rnitjancant productes quí
mics molt barats, el que fa que el qui hi estigui interessat
en fer-ho a més li surti molt rentable .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••••

Eldia 29 dejuny a 2/4 de 4 al local social de la COELL



Preparant els líquids per a revelar i m ar la imatge.

Momeuts del prccés.

El professor exposanr la imatge amb Uum arti rlcial,
tam b é es pot fer amb Uum de sol.

F"lXapt la imatge.
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Eug~n ia Puig.
fo tograf de Corbins .

Com a cloeoda i comentanl el que haviem fel
es va Ier Ud refrigerio

Mostr. deis treballs reali tza ts
amb papergnllxut.

30

FJ professor signan t Ud deis seos trebalb.



PUBLICITAT 1111
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per a la seva

Espai destinat

RECORDEU QUE....m _
FLASH

INFORMATIU
us ofereix la
possibilitat

dianunciar en!---- aquest apartat
qualsevol cosa
que vulgueu

Jcomprar o vendre
de segona ma.

Només cal que us
poseu en contacte

amb la Sra. Esther
trucant a la seu dé
la nostra Associació

Tlf. 26.93.00

SEGONAMA

Compra - vendA


