MANUEL SERRA
AL-LUNICINA
Recentment, a sol·licitud de la col·lega fotògrafa Estela de Castro, de resumir en una frase una
opinió o reﬂexió personal de com sento jo, o què pes té per a mi la Fotograﬁa, amb la ﬁnalitat
d'acompanyar un retrat que ella mateixa em va fer per al seu projecte "Fotógrafos", vaig respondre-li:
Als inicis el meu interès va ser fer fotograﬁes, però, posteriorment, que aquestes fossin les que em
fessin en mi.
No va resultar senzill donar-li la volta al mitjó. Va implicar tot el procés de la meva formació
acadèmica a mitjans dels anys 70, del segle passat, i a partir d'aleshores ﬁns avui. Van inﬂuir
directament en el meu procés els meus Mestres, Gerry Badger, Thomas Joshua Cooper, Paul Hill,
Raymond Moore, John Blakemore, Chris Sieberling, John X. Berger, Richard Sadler, Trevor Varley,
conjuntament amb la resta dels membres del departament de Fotograﬁa, així com les experiències
fotogràﬁques compartides amb els companys i companyes del curs.
El meu interès en la creació fotogràﬁca radica essencialment en el seu aspecte metafísic, per la seva
capacitat de transformar la realitat palpable i tangible, per a oferir una nova realitat a imatge i
semblança seva, autònoma i independent del seu origen. Aquesta nova realitat és, si aconsegueix
assolir-ho, la que satisfà plenament les meves expectatives i justiﬁca el meu interès per a continuar
exercint aquesta disciplina, si més no complexa.
La fotograﬁa, per la seva naturalesa, des d'una perspectiva clàssica, ja des dels seus orígens, és
considerada una activitat cientíﬁca que implica principis físics, tant de les lleis d'òptica com de la
mateixa química. La pràctica i experimentació amb la fotograﬁa estenopeica (la caixa fosca), va
resultar com baixar a les catacumbes, per a poder entendre els cóms i els perquès essencials de la
gènesi fotogràﬁca.
Tot el material que s'exhibeix en aquesta exposició ha estat realitzat amb la desfasada tecnologia
argèntica, la convencional del s. XX, és a dir, amb pel·lícules que s'han de revelar, i papers
fotogràﬁcs gelatino-argèntics sensibles a la llum. Personalment, em desenvolupo amb més interès
amb les essències dels principis fotogràﬁcs que amb els principis informàtics. És simplement una
qüestió personal. Les imatges 'al·lunicinatòries' van ser generades amb la mítica Rolleiﬂex, amb
pel·lícula de pas mig (120) '6x6'.
Qui no s'ha sentit mai atret per la lluna, ja sigui tant davant una gran lluna plena com en les seves
diferents fases, algunes més suggeridores, convertides ocasionalment en estereotips, o ﬁns i tot en
símbol propi de tota una cultura universal. La lluna exerceix contínuament gran inﬂuència sobre el
nostre planeta Terra en tots els aspectes que es poden imaginar. Jo ho interpreto com una qüestió de
magnetisme, ja sigui físic, psicològic, i per què no metafísic. Ara no descobriré la sopa d'all.
Dins la meva dèria de ﬁxar-me en la lluna, o estar permanentment instal·lat en ella, el meu interès per
a copsar-la fotogràﬁcament ve de lluny, però més com una experiència vital, que no pas amb l'intent
d'assolir una representació de tipus cientíﬁc, per a la qual cosa considero que els observatoris
astronòmics compleixen aquesta funció més que satisfactòriament perquè disposen dels
equipaments adients. Entre d'altres, l'observatori de Calahorra, La Rioja, publica cada dia, via
internet, un retrat concís i precís de l'estat de la lluna. Impecable.

24 març - 29 abril 2018
Divendres i dissabtes de 17 h. a 20 h.
Diumenges d’11 h. a 14 h.

Satèl·lit i punt
Va ser pels voltants del 2006, després d'unes quantes, moltes, sessions de captura de la lluna plena
en múltiples localitzacions urbanes, quan em vaig plantejar anar a l'essència, i usar el satèl·lit no
com objecte a ser representat en si, sinó com a matèria primera per a 'guixar', sobre la pel·lícula
fotosensible, ja fossin idees, sensacions, elucubracions, ﬁns al punt d'intuir al·lucinacions per la forta
atracció del subjecte lluminós. Però, a diferència del sol que és font irradiant de llum pròpia, la lluna
irradia llum reﬂectida, condició que permet treballar amb ella amb els estris fotogràﬁcs
convencionals.
Un cop cada quatre setmanes, amb periòdica regularitat, allà enmig del cel, més amunt o més avall,
estava ella a punt per a començar la sessió. Mitjançant uns exercicis psicomotrius d'intensitats
diverses, des de molt senzills a enrevessadament complexos -aquests últims a causa de una
característica especíﬁca de la Rolleiﬂex, que inverteix la imatge de dreta a esquerra, cosa que
forçava ﬁns a l'extrem el meu sistema neuro-físio i psicològic ﬁns a dur-me a l'esgotament-, traçava,
inventava, generava, imitava imatges, algunes de l'imaginari universal, i d'altres, producte de la
imaginació, totalment aleatòries, però totes elles amb la particularitat de dur l'empremta 'llunàtica'.
En tot moment d'aquest procés creatiu l'únic vestigi visible en l'obscur visor de la càmera no deixava
de ser la minúscula presència del punt lluent de la mateixa lluna. La imatge enregistrada només
resultava visible ﬁns que no revelava el rodet exposat. Aquests registres podien estar constituïts per
una simple captura, o dues o tres, ﬁns a 10 o 12 sobreexposicions sobre el mateix fotograma, sense
fer avançar la pel·lícula. En algun cas més de 25 i un ﬁns a l'extrem de 50 múltiple exposicions en un
mateix fotograma.
Tot plegat amb la intenció de crear imatges imaginades i/o imaginàries, il·lusòries, lúdiques, etc.,
totes elles en un context 'al·lunicinògen'.
Manuel Serra
Barcelona, 5 febrer 2018
Referències
Georges Méliès (1861 - 1938), co-pioner francés del cinematograf, contemporani dels germans
Auguste i Louis Lumière reconeguts com els genuins inventors d'aquest art i tecnologia, va ser
l'autor d'una prolíﬁca producció, de la qual per aﬁnitat, em criden l'atenció dos títols en especial,
"Voyage dans la lune", i "Les hallucinations du baron de Münchhausen".
Deﬁnicions diccionaris
Ÿ al·lucinar
Psiquiatria: Afectar amb al·lucinacions.
Figuradament: Encegar, captivar irresistiblement.
Ÿ al·lucinació
Psiquiatria: Percepció d'un objecte o d'un estímul extern inexistents, considerats pel subjecte com
a reals.
Ÿ al·lucinant
Ÿ al·lucinatori / al·lucinatòria
Que produeix al·lucinacions.
Deﬁnició de Manuel Serra
Ÿ "al·lunicinar”
Gaudir o sofrir intensament dels efectes d'una contemplació intensa i continuada a la lluna en les
seves diverses fases, molt especialment en la fase de plenilunnium.
Fitxa tècnica
Càmeres:

Pel·lícula:
Paper fot:

I) Rolleiﬂex 2.8E 3 TLR Camera w/Zeiss Planar 80mm. – 120 (6x6)
II) Fujiﬁlm Professional GW690II Fujinon 1:3,5 f=90mm - 120 (6x9)
III) Hasselblad
Ilford Delta 100 Pro.
Ilford MGFB 1K

