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Pregunta: Qui és Carles Virgili?
Resposta: Sóc una persona emprenedo-
ra, treballadora, que li agrada molt viat-
jar i conèixer gent nova. També m’agra-
da practicar tota mena d’esports, so-
bretot aquells que estan relacionats
amb l’aire lliure per donar-los a
conèixer al públic en gene-
ral mitjançant la imatge.

P: Per això et dediques
professionalment a la foto-
grafia i al video?
R: Doncs en certa manera
podríem dir que sí. Al 92
vaig fundar Risck, una em-
presa dedicada a l’elaboració de reportatges per a premsa i televi-
sió. En deu anys hem publicat en més de 230 llocs diferents.

P: Quina mena de reportatges realitzeu?
R:  Bàsicament ens centrem en l’elaboració de reportatges sobre
diferents esports com el submarinisme, el paracaigudisme, el vol
lliure, el biketrial, l’escalada, l’esquí, l’snowboard, el kitesurf...
Podríem dir que toquem de ben a prop tots aquests esports que la
gent anomena d’aventura o de risc.

P: Quin és per tu de tots aquests esports el més perillós?
R: L’escalada, encara que costi de creure, és un dels esports més
perillosos que conec i amb un nivell de mortalitat molt elevat. La
resposta és ben senzilla, perquè no depens de tu mateix i de la te-
va preparació, sinó que també depens de les condicions meteo-
rològiques que moltes vegades són imprevisibles, forts vents,
allaus...

P: El submarinisme, en canvi, podríem dir que és un dels més
tranquils i relaxants?
R: Sí. La veritat és que el submarinisme és un esport força tran-
quil. Fa anys que el practico, i encara ara m’entusiasma capbus-
sar-me per gaudir de la fauna i el paisatge submarí. Sota l’aigua
no hi ha sorolls ni aglomeracions de gent. L’únic soroll que escol-
tes és el que fan les teves pròpies bombolles. És un plaer practicar
el submarinisme.

P: Escoltant-te no m’estranya que siguis el campió del món de
video submarí. 
R: Estic molt satisfet d’haver guanyat aquest títol mundial i més
en un campionat on es barrejaven dues de les meves grans pas-
sions: el submarinisme i el món de la imatge.

P: Com funciona un campionat de video submarí?
R: Es tracta de muntar una pel·lícula de sis minuts de durada,
amb imatges del fons marí i també de terrestres (fins un 15 %),
que cadascun dels participants ha enregistrat durant el primer dia
de competició. La pel·lícula pot ser un documental, una comèdia
o fins i tot una paròdia d'un anunci de televisió com vem fer no-
saltres. Ets sorpendries de la gran quantitat de  pel·lícules dife-

Carles Virgili ha fet dels esports d'a-
ventura la seva forma de vida.
Aconseguir imatges de màxima qualitat,
ja sigui mitjançant la fotografia o el vi-
deo, i apropar al públic en general a
nous i espectaculars esports ha esde-
vingut el seu objectiu prioritari. Haver
estat campió del món de video submarí
és un dels innumerables títols que os-
tenta i que l'han portat a convertir-se
en la imatge dels esports de risc.
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rents que es
presenten en un
mateix campionat,
si tenim en compte
que tots els submarinistes
es capbussen en la mateixa
zona d'immersió.

P: Vas dirigir una paròdia. Com a director
podríem dir que ets més aviat com un Woody
Allen? 
R: Sí. M’identifico més amb Woody Allen que no
pas amb altres directors de cinema. La veritat és
que m’agrada molt fer pel·lícules divertides i força
iròniques. Podríem dir que el meu estil, salvant les
distàncies, seria semblant al seu.

P: En la modalitat de fotografia submarina tot i ser el campió
d'Espanya, no has pogut mai alçar-te amb el títol de mundial.
Com és?
R: No ho sé. Jo crec que no l'he guanyat mai per culpa dels jut-
ges que de vegades no són tan imparcials com la gent es pensa.
És una espina que encara tinc clavada.

P: Quines són les dificultats que implica fer una fotografia sota
l'aigua?
R: Els grans enemics de la fotografia submarina són el temps, per-
què només disposes d'uns 30 o 45 minuts, el medi natural, ja que
no pots canviar objectius ni carrets, i el més important és la
pol·lució, perquè les petites partícules de sorra, l'enorme quanti-
tat de brutícia que hi ha a les roques o el propi plàcton creen
grans dificultats per obtenir fotografies de bona qualitat. El gran
objectiu del fotògraf submarí és que les imatges es vegin clares i
nítides.

P: Deu ser bastant difícil fotografiar sota l'aigua?
R: Sí, sens dubte, realitzar una fotografia sota l'aigua implica

moltes complicacions. Jo he
fet fotografies aèries, amb neu, en

caiguda lliure... i t'asseguro que foto-
grafiar sota l'aigua és molt més compli-

cat.

P: La gent que vulgui iniciar-se en aquest
món de la fotografia submarina què ha de
fer ?
R: Home, poden apuntar-se a algun curset
d’iniciació a la fotografia submarina, o tam-
bé poden comprar-se algun llibre especia-
litzat en la matèria, tot i que no tots són
de la mateixa qualitat.

P: Tinc entès que tu n’has escrit un, no?
R: Sí, fa uns anys vaig pensar que seria bo escriure en un llibre
tots els coneixements que tinc sobre el món de la fotografia sub-
marina i bé, de fet és el manual de la FEDAS (Federació
Espanyola d’Activitats Subaquàtiques).

P: La presentació del llibre la veu fer en un lloc força especial.
R: Va ser força original, perquè la vem fer sota l'aigua, a l'illa del
Hierro. Va ser la primera vegada que es va presentar un llibre so-
ta l'aigua a nivell mundial. Va sortir al llibre guiness dels rècords.

P: I com us ho veu fer per presentar el llibre sota l’aigua?
R: Molt senzill. Vem plastificar el primer capítol del llibre els pe-
riodistes es van capbussar amb nosaltres i van anar fent les pre-
guntes mitjançant una tableta i jo parlava mitjançant un walki
talki submarí que servia perquè es pogués gravar tot des de la su-
perfície.

P: Has fet alguna cosa fora del normal sota l’aigua?
R:  Deixa’m pensar...he menjat sota l’aigua i també m’he begut
una cola. Però vaja, això ho fa qualsevol submarinista experi-
mentat. Ah, també he filmat una parell de bodes submarines.

CARLES VIRGILI



CURRICULUM
Campió d'Espanya de fotografia submarina, individual i per equips
Campió de Catalunya de fotografia creativa en piscina
Fotògraf submarí 3 estrelles
Instructor Fotosub 2 estrelles
Campió d'Espanya de video submarí (Postproducció)
Bicampió d'Espanya de video submarí (in situ)
Campió del I Fedas Videosub Worldchampionschip 
Campió de la Copa del Món CMAS de video submarí
Campió del Món de video submarí, individual i per equips
Tercer classificat per equips en el Campionat del Món de foto submarina
Submarinista de primera categoria FEDAS i PADI
Subcampió de Catalunya de Parapent
Paracaigudista Títol Internacional E (750 salts)
Campió de Catalunya de Paracaigudisme: Precisió, TR-2 i TR-4
Recordman d'Espanya i Catalunya en grans formacions
Recordman de Catalunya de Treball Relatiu de Campana
Tercer classificat en el Campionat d'Espanya de paracaigudisme (TR-4)
Esportista d'alt nivell (BOE 3-12-97)
President de l'Àrea de Paracaigudisme de la Federació Aèria Catalana
Vicepresident del club de Paracaigudisme (Barcelona)
President del departament de foto submarina del CRIS
Rècord Guiness. Primera roda de premsa submarina (presentació del lli-
bre "Secretos de un Campeón")


