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eNtreViSta a Paco MeMBriVeS (PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA MONTPHOTO, DE LLORET DE MAR)

“algunes de les glaceres fotografiades fa 20 anys ja 
no existeixen i la resta van en recessió”

el president de Montphoto, paco Membrives. Foto: almudena Montaño

premi absolut Montphoto 2016: Otter training, palawan (Filipines), 
de robert M. Lehmann

premi comarques gironines: el Forat Blau, Banyoles (Girona), de pere 
Soler isern 

premi beca: Vivint al límit–Ós bru europeu a l’europa Central, Àustria i 
eslovènia, de Christine Sonvilla, Marc Graf i robert Haasmann

aLMuDeNa MoNtaÑo iNDia

Lloret de Mar acaba de viure la gran 
festa de la fotografia de natura que 
organitza l’entitat MontPhoto, presidi-
da per Paco Membrives: conferències, 
tallers, projeccions, activitats educa-
tives i, la més important, el Concurs 
Internacional de Fotografia de Natura 
2016. Les fotografies premiades es po-
den veure fins el 29 d’octubre a la Casa 
de la Cultura. Són un autèntic tresor 
de la natura: des de la neu de les altes 
muntanyes fins als diminuts insectes del 
desert, o els colors sorprenents dels pei-
xos del fons marí.

Enguany el concurs arriba a la 20a 
edició amb més de 10.000 fotogra-
fies rebudes d’arreu del món. Us ha 
sorprès?
La xifra ha estat una veritable sor-
presa. No esperàvem un increment 
tan espectacular perquè els premis 
són modestos. Poc a poc, i a força 
d’anys de treball, va agafant presti-
gi internacional el fet de guanyar el 
MontPhoto.

Qui tria les fotografies guanyado-
res?
Són nou jurats de diferents nacionali-
tats i especialitats.

Quins requeriments tècnics han de 
tenir les fotografies participants?
Una mida d’arxiu gran, no s’admeten 
retocs sobre la imatge i es demana 
l’arxiu original RAW per a la seva 
comprovació. 

Amb quina màquina dispara la ma-
joria de concursants?
Amb reflex de gamma alta, tot i que 
cada vegada hi ha més diversitat de 
marques i models. No existeix limi-
tació si l’arxiu nadiu té més de 8 MP. 
Rebem alguna realitzada amb telèfon 
mòbil, però a títol anecdòtic.

Què en penseu de la moda de pen-
jar fotografies a les xarxes socials?
La fotografia de xarxes és una fotogra-
fia de comunicació instantània direc-
ta. Una gran eina de comunicació que 
ha tornat a ampliar la cultura audiovi-

sual de carrer. Tots fem fotos sense ser 
fotògrafs, igual que aprenem a llegir i 
escriure sense ser escriptors. La realit-
zació d’una imatge amb mòbil i altres 
dispositius democratitza la fotografia 
i obre finestres a nous espais d’ús.

S’han presentat molts joves al con-
curs?
La categoria jove de l’edició 2016 té 
uns 70 inscrits menors de 18 anys i 
reben uns premis molt interesants, 
basats en experiències fotogràfiques 
per veure aus i poder-les fotografiar 
dins d’amagatalls.

Una de les novetats del concurs 
d’enguany ha estat l’entrega d’una 
beca. Amb quin objectiu?
Concedir un ajut econòmic per rea-
litzar un reportatge fotogràfic novell 
sobre la conservació de la natura. El 
treball premiat és Vivint al límit–Ós 
bru europeu a l’Europa Central, dels 
fotògrafs austríacs Christine Sonvilla, 
Marc Graf i Robert Haasmann.

Aquest any heu organitzat la pri-
mera Jornada de Cinema Mediam-
biental. Quina acollida ha tingut? 
La programació del matí per als cen-
tres de secundària i batxillerat de 

Lloret va ser molt concorreguda, amb 
prop de 600 alumnes. Per la tarda la 
programació gratuïta a la resta de 
la ciutadania va tenir un seguiment 
moderat, però tot i això pensem que 
cal mantenir l’esforç en la divulgació 
d’aquests valors fonamentals.

També hi ha hagut conferències i 
tallers de reconeguts fotògrafs de 
natura. 
Vam comptar amb l’anglès Neil Aldri-
dge, el fotògraf i científic Albert Masó, 
l’holandès Jan van der Greef, l’italià 
especialitzat en fotografia submarina 
Franco Banfi, l’escalador i càmera Xavi 
Ayuso, l’expert en fotografia micros-
còpica Rubén Duro, el creatiu-artista 
Marc Sellarès, la directora de GEO 
França Magdalena Herrera, Iñaki Re-
lanzón (un dels pocs fotògrafs espa-
nyols membres de l’ILCP), el creatiu 
Álvaro Sanz, l’alemany Gunther Rie-
hle, Daniel Beltrá (que viu als EUA), a 
més de la programació de xerrades de 
les marques expositores.

Quines novetats editorials sobre fo-
tografia de natura heu presentat al 
MontPhoto Fest?
Aquest any hem presentat 5 llibres 
molt diferents de reconeguts fotò-

grafs. A més, qualsevol autor podia 
deixar els seus llibres a la venda. L’ex-
periència ha tingut un notable èxit 
amb centenars de llibres venuts. Es-
perem poder consolidar en un futur 
un espai de promoció de la feina edi-
torial produïda pels fotògrafs. 

També es va presentar l’edició 2016  
del llibre Inspirats per la Natura, 
que edita MontPhoto. 
El llibre recull totes les obres premi-
ades a l’edició. Aquest any la temàtica 
de reflexió és sobre la fotografia cien-
tífica, amb la introducció del recone-
gut naturalista Joaquin Araujo i les 
reflexions de dos destacats científics, 
Kike Ballesteros i Luis Monje.

Des de l’any passat el MontPhoto 
Fest també acull Jornades Joves 
amb tallers, ponències i activitats 
lúdiques per descobrir l’entorn na-
tural de Lloret. Què es pretén amb 
aquesta activitat?
La finalitat és educar i estimular amb 
activitats fotogràfiques i grans profes-
sionals. Aquest any, a més, hem pre-
parat un taller d’snorkel a la platja de 
Fenals, que va fer gaudir a la vintena 
de joves inscrits -alguns d’altres paï-
sos- d’un matí molt fresquet i divertit, 

convidant-los a descobrir la vida i 
ecosistemes del món submarí. L’accés 
era gratuït i obert a tots els menors de 
25 anys. 

Des de MontPhoto sempre heu tre-
ballat la preservació de la natura. A 
través de les imatges dels vint anys 
de concurs, veieu que el nostre en-
torn ha millorat o empitjorat?
Exceptuant algunes rareses de re-
cuperació d’hàbitats i espècies amb 
grans esforços d’activistes i científics, 
l’empitjorament és molt ràpid. Un 
dels grans problemes és l’emissió de 
CO2, que canvia la fisonomia de la 
vida i els ecosistemes. Dins la temàti-
ca de Denúncia ecològica, abans era 
difícil rebre fotos d’óssos famèlics, ara 
rebem moltes, la falta de gel al seu hà-
bitat és molt preocupant. A la catego-
ria muntanya, algunes de les glaceres 
fotografiades fa 20 anys ja no existei-
xen i la resta van en recessió constant.

El concurs fotogràfic és l’activitat 
més important de l’associació que 
presidiu. Quines altres accions por-
teu a terme?
Sobre el concurs gira la programa-
ció d’exposicions i la publicació. Te-
nim un espai de formació, l’School, 
que ofereix formació especialitzada 
de natura. I el Festival com a espai 
de trobada. Participem en xerrades 
i mostres d’altres festivals. Formem 
part de la Institució Catalana d’Histò-
ria Natural a través de la Societat Ca-
talana de Fotografia de Natura i som 
membres de l’Asociación Española de 
Fotógrafos de Naturaleza, la Federa-
ció Catalana de Fotografia i la Con-
federación Española de Fotografía, 
entre d’altres.

Com va néixer l’entitat MontPhoto? 
Fa vint anys, a la seu del Centre Ex-
cursionista de Lloret i amb la finalitat 
de mostrar imatges de muntanya i la 
nostra activitat. Vam pensar que si 
afegíem el tema de natura ampliarí-
em la participació. Vint anys després, 
mantenim aquest dos temes com a 
eixos del concurs, encara que molt 
ampliats i diversificats. yy


