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S´acosten les vacances, un bon moment 

per practicar la nostra afició. 

Fotos de viatges, de família, de platja 

de muntanya, en realitat temps i 

temps lleure per poder fer 

fotografia. 

Els propers dos mesos farem una 

petita parada en l´edició d´aquesta 

revista, tornarem el Setembre amb 

força i amb noves col·laboracions. 

És moment de fer un petit balanç de què 

han estat aquests primers mesos de la revista , 

veure els possibles errors comesos i millorar, és per això 

que demanem a tots els socis que enviïn les seves propostes al 

correu de la revista. 

revista@penyafotograficabadalona.com 

Bones vacances a tots i totes. 

Que passeu un bon estiu.  



L’Aventura Xilena       Araceli Martínez                    
Capítol 1. 
 
El maig de 2016 vaig tenir la gran 
sort de poder-me estar uns mesos a 
Xile. L’empresa del meu marit li va 
demanar d’anar-hi a ajudar-los en un 
projecte, engrescador per a ell i 
al·lucinant per a mi doncs em dona-
va l’oportunitat de gaudir d’unes 
llargues vacances aprofitant que ja 
m’havia jubilat. 
 
Així és que, amb una pila de maletes que a la tornada es van multiplicar, 
cap a Santiago de Xile que ens en vam anar. 
 
Naturalment em vaig endur la meva càmera rèflex, tots els objectius, trí-
pode i estris que normalment tenim aquests que estem malalts de foto. 
També vaig agafar una compacta que em serviria per a la ciutat. 
 

La veritat és que m’ho vaig passar molt 
bé perquè tenia tot el dia per a mi, ja 
que ni tan sols m’havia de fer el llit. La 
¨mukama¨ (señora que muda la cama) 
s’encarregava de tot. Si bé l’espai era 
petit, tenia el que cal per a viure un 
temps no molt llarg, perquè a la llarga 
comences a trobar a faltar les teves co-
ses, però si ho penses amb calma, per 
què i perquè necessitem tantes coses 

com tenim. 
 
Així és que em llevava, esmorzava i em preparava per sortir. Normalment 
buscava informació per Internet sobre la ciutat i els llocs a visitar i cap 
allà que me n’hi anava. Em movia en metro, perquè és un servei molt 
fàcil i còmode, sempre que hi vagis fora d’hores d’entrada i sortida de la 
feina que llavors és una mica estressant, sobretot a l’estació on jo pujava 
doncs és una parada d’intercanvi. El preu del bitllet es descompta del sal-
do d’una targeta recarregable i varia en funció de l’hora del dia. En hores 
de feina és més car. Com anècdota, al metro sempre m’oferien el seient; 



Xile es divideix en 15 regions, molt diferents entre elles, amb un to-
tal de 17,5 milions d’habitants dels quals només a la Regió Metropo-
litana de Santiago n’hi viuen 7,1 milions. Per tant, imagineu-vos, si 
no tenia feina per a fer jo sola de dilluns a divendres. 
 
La RM de Santiago està dividida en 6 
províncies. Només a la província de San-
tiago, que correspon a la ciutat, hi ha 32 
municipalitats amb uns 5,2 milions de 
ciutadans. Això fa que cada una tingui el 
seu propi alcalde i per al conjunt de la re-
gió hi ha un Intendent. Es passen tot 
l’any celebrant eleccions. 
 
Dins de cada municipalitat hi ha barris, 
més o menys interessants i també podem 
dir que hi ha llocs on millor no ficar-s’hi. 
No és una ciutat de per si insegura, però 
cal anar amb compte, controlant les teves coses i sense fer ostenta-
ció. Sempre que anava sola només duia el mòbil i la compacta ben 
controlats i mai vaig tenir cap problema. 
 
Els llocs més destacables de la ciutat són: 

A la municipalitat del centre, la Plaza 
de Armas on pots visitar la Catedral, 
l’edifici de Correu Central, el Museu 
Històric Nacional i la Municipalitat. És 
una plaça molt concorreguda, sempre 
hi ha grups actuant, i un club d’escacs. 
L’edifici Sky Costanera, la torre més 
alta d’Iberoamèrica, amb 300 m 
d’alçada i 62 plantes i que des d’ella 
domines tota la ciutat. Els Cerros San 

Cristóbal i Santa Lucia. La confluència de les comunes Las Condes, 
Providència i Vitacura, anomenat Shanhattan per ser el districte fi-
nancer de la ciutat, amb moderns i alts edificis, 



Durant l’estada a Santiago que va ser de 4 mesos i mig, aprofitàvem 
els caps de setmana per fer viatges a les regions més properes, nor-
malment en cotxe, però també en avió. 



Douglas Fisher 

Douglas Fisher és un fotògraf de publicitat anglès. La seva fotografia és 

reconeguda per combinar a la perfecció elements de producció i post-

producció digitals. Aquest domini de la fotografia i l'edició i les tècni-

ques digitals ha fet que Douglas estigui en el punt de mira de moltes 

empreses i clients potencials doncs el seu treball és realment brillant. 

 

 

 

 

 

 

 

Les seves fotografies van des de l'animació fins a tècniques complexes 

de muntatge i edició. Dins dels seus clients trobem a Nike, Samsung, 

Reebok, Adidas o Carlsberg entre molts altres. 

  



En els seus treballs no només utilitza la fotografia tradicional, sinó que de 

vegades la barreja amb escenaris digitals creats per ordinador, totalment 

realistes, fins i tot algun dels seus treballs amb cotxes són completament 

renderitzats. A la seva pàgina, a part d'alguns dels seus portafolis podem 

veure el procés que han tingut algunes de les seves fotografies i com mol-

tes vegades no té res a veure la imatge original amb el resultat final. 

 

Douglas Fisher ha treba-

llat en la indústria de la 

fotografia des de fa més 

de 25 anys, començant 

als 19 anys com a assis-

tent abans d'establir el 

seu propi estudi, només 

dos anys després. 



 

Aquí, Douglas passaria a estar entre els primers per defensar els mons 

emergents de la fotografia digital i CGI, la identificació primerenca dels 

efectes de transformació que portaria a la publicitat i la fotografia de gam-

ma alta. Sempre a la recerca de donar als seus instints creatius curs con-

servant al mateix temps un control estricte de la seva feina, l'adopció de 

Douglas que es comprometin a la tecnologia digital i CGI faria enlloc de ci-

ment petita la seva reputació com un veritable innovador en la indústria. 



I per fi el 1r. Concurs de fotografia de les festes 

de maig va veure l´entrega de premis. 

De les darrera deu finalistes, sis eren de socis 

de la nostra entitat i les tres guanyadores van 

ser de socis de l´entitat. 

L'organització valora molt positivament la parti-

cipació traient el compromís 

dels espònsors per l'edició del any que ve.  

Les fotos guanyadores 

1r classificada  

Josep Gabalda 

3r classificada  

Miguel A. Arenas 

Vicente Maza 2a classificada  





¿Cuál es la mejor forma de exponer una fotografía? 
 

Exponer una fotografía es el paso más importante antes de conseguir una imagen, ya que dependiendo de cómo lo 
hagamos obtendremos unos resultados diferentes. Pero, ¿cuál es la mejor forma? 
Exponer una fotografía suele ser la unión de aplicar 3 valores: ISO, apertura y obturación. Sin embargo, todavía que-
dan algunas preguntas por responder: ¿dónde sitúo el punto de exposición? y ¿debe estar el exposímetro en el 
0? podrían ser algunas de ellas. Veamos las respuestas. 
Para empezar, debemos puntualizar que no es lo mismo exponer una fotografía en el modo analógico que en el 
digital. Según dicen los expertos, en la primera debemos exponer para las sombras mientras que en la segunda a las 
luces. Esto se debe a la diferencia del proceso seguido para obtener una imagen, y por lo tanto la información también 
se capta de forma distinta, ya que se pasa de un método químico a uno digital. 
Sobre la mejor forma de exponer una fotografía digital, incluso hoy día, siguen existiendo una gran variedad de opinio-
nes. No obstante, parece que lo más aceptado suele ser aquello que hemos mencionado anteriormente: exponer ha-
cia las luces. La razón de ello parece encontrarse en la respuesta lineal del sensor, el cual interpreta la información en 
función de cuanta luminosidad posea en sus celdas. Como consecuencia, el histograma obtenido tendrá más datos si 
sobreexponemos levemente la imagen. 
 

“Derechear” el histograma 

Fotografía con histograma desplazado a la derecha 
 
Es una técnica que se puso de moda después de que José María Mellado lo explicase en su libro “Fotografía de alta 
calidad”. Aun así, siguen existiendo detractores que no defienden esta técnica como la más adecuada, ya que en oca-
siones puede dar como resultado una imagen que se aleja de los resultados esperados. Sin embargo, también hay otro 
gran grupo de fotógrafos que argumentan lo que anteriormente hemos mencionado del sensor para llevar a cabo el 
método de exposición defendido por Mellado. 
En definitiva, el autor defiende que debemos sobreexponer la foto de tal manera que el mayor peso del histograma 
recaiga en la parte derecha, la de las luces. Pero claro, tampoco debemos pasaros, ya que de lo contrario tendíamos 
una imagen cuyos blancos son imposibles de recuperar. Se trata entonces de exponer uno o dos pasos sobre lo 
que nos indica el exposímetro de la cámara. La técnica se puede resumir de la siguiente manera: 
Lo primero que se debe hacer es configurar el formato RAW y colocar el punto de medición como puntual. Tras eso, 
buscaremos la zona de mayor luminosidad en nuestra imagen, ahí es donde tendremos que medir la luz y ajustar los 
valores necesarios para que el exposímetro se encuentre situado en el centro. 

https://www.youtube.com/watch?v=4VZd-U-8PeU&feature=share
http://fotoaltacalidad.com/


En base a los resultados anteriores, aumentar uno o dos pasos en función de la luminosidad en la escena. Es de-
cir, si para una exposición correcta tenemos un f/5,6 ahora tendríamos que utilizar un f/2, aunque también podemos 
aumentar la exposición reduciendo la velocidad de obturación o incrementando la ISO en lugar del diafragma. 
Tras hacer la foto, lo ideal es que comprobemos el histograma resultante de la toma y ver si toda la información se 
deposita mayoritariamente en la zona de las luces, así nos aseguraremos de obtener todos los datos posibles que 
puede captar nuestro sensor. 
Obviamente, la imagen se encuentra sobreexpuesta, algo que tendremos que corregir en la edición. Según Mella-
do, el siguiente paso es el de reducir la exposición y corregir altas luces hasta obtener un histograma similar al de 
una campana de Gauss, donde la mayor parte de la información se sitúe en la zona intermedia. Tampoco debemos 
olvidarnos del contraste, el cual estira nuestra curva del histograma aumentando la diferencia entre blancos y ne-
gros, pero que también elimina ese aspecto de imagen “lavada”. 

En solo 4 pasos hemos recogido el que para algunos es la mejor forma de exponer una fotografía. Y es cierto, en la 
mayoría de ocasiones exponer a los negros puede darnos como resultado unas imágenes con ruido y poco definidas, 
incluso a valores reducidos de ISO. Sin embargo, ¿es este método aplicable en todo momento? Está claro que 
no. 
 

Esta técnica de Mellado puede ser más o menos adecuada en función del tipo de luminosidad que tenga nuestra 
escena. Imaginad si, por ejemplo, queremos hacer una fotografía nocturna y utilizamos la Luna como punto más lumi-
noso donde medir la exposición, el resultado será el de un foco de luz (la Luna) sobreexpuesto y el resto de la escena 
completamente oscura. Asimismo sobreexponer dos pasos puede ser algo excesivo, y en ocasiones resulta impo-
sible recuperar algunas altas luces que quizá nos puedan interesar  



Entonces, ¿cómo exponemos? Lo principal es tomar el histograma como base de nuestra medición, no nos 
debemos fiar de la luminosidad que nos pueda otorgar la pantalla de nuestra cámara. Y claro, es preferible obtener 
fotos “derecheando” hacia las altas luces, pero quizá no de una forma tan excesiva (personalmente, dos pasos me 
parece demasiado) y valorando si ese método es el más adecuado para lo que deseamos hacer. El mejor balance 
entre luces y sombras al final depende de la luminosidad de la escena y de los resultados que esperamos obtener. 



Un soci una foto 

Hace poco me propusieron presentar para esta revis-

ta una foto que significase algo para mí. Decidir cuál, 

no era el problema ya que toda foto tiene un mo-

mento y solo tenía que pensar qué momento de mi 

vida me gustaría compartir con vosotros. 

El mayor obstáculo al que si he tenido que superar ha sido el miedo a acer-

tar con la elección ya que no me podéis negar que el nivel de fotografía de 

mis compañeros de esta peña fotográfica es realmente muy elevado, así 

que he dejado el nivel de lado y al final me he decidido por esta foto  

La hice en el mes de agosto del 2017 en Tobera provincia de Burgos, sim-

plemente me parece una foto divertida y creo que a la protagonista no le 

gustaba mi compañía. Como muchos de vosotros decís hay que estar allí y 

en ese momento. 

Espero que os guste y encantada de participar en la revista. 

Lidia Martin 

 cámara Nikon D90, 

ISO 200  distancia 

90m   f.5.6   1/80seg 



Errores típicos en fotografía de viajes. 

Pronto estaremos de vacaciones y quien más y quien menos, sacaremos 

nuestras cámaras a pasear.  

Te hablaremos de los errores más típicos a la hora de emprender nuestro 

viaje fotográfico. 

1. Llevar un excesivo equipaje fotográfico. 

En primer lugar debemos tener claro que nos vamos de vacaciones i no 

podemos llevarnos todo el material del que disponemos 

Si has de arrastrar una maleta sólo para el equipo fotográfico, estarás más 
preocupado de ir cambiando de objetivos y reajustando parámetros que de 
captar la magia del lugar. Mejor llévate un objetivo estándar, con el que te 
sientas cómodo y otro de tus preferidos, según el tipo de fotografía que te 
más te guste realizar o lo que te puedas encontrar en el país (o ciudad) don-
de viajes. Con un equipo básico podrás moverte mejor y pasar más desaper-
cibido.  

2. Capturar postales en lugar de momentos. 

Este es uno de los más típicos. Nos obsesionamos con fotografiar ese monu-
mento o ese paisaje que sale en todas las revistas, o que tantas veces he-
mos visto en la tele o en Internet, pero ojo, seguro que antes ha pasado por 
ahí un fotógrafo (o cientos) súper profesional. No esta de más hacer la típica 
foto, pero no te obsesiones mucho, ya que lo más probable es que estés po-
co rato en el lugar y posiblemente no sea el momento de luz más idóneo. 

3. No planificar el viaje. 

Y no me refiero a horarios de vuelos, alojamiento, etc… Hablo de planificar 
los lugares de interés que quieres visitar, qué ofrecen, qué te gustaría foto-
grafiar, cómo lo han fotografiado otros antes que tú, cuáles son los mejores  



momentos del día para hacerlo (por luz, por aglomeración, por horarios de 

apertura…). Investiga si se pueden o no hacer fotos en los interiores, si se 

puede usar flash… Todos esos detalles los tenemos al alcance de la mano 

con esa poderosa herramienta llamada Internet  

4. Quedarte en el “epicentro” turístico. 

Callejea hasta perderte (esto es un decir, ¡no te olvides del mapa! Busca los 
rincones con más encanto, la gente que vive allí, los comercios típicos, en 
definitiva, y como ya hemos dicho, la esencia.  

5. Olvidar la importancia de la luz. 

Las mejores horas de luz para la fotografía son al amanecer y al atardecer, 
esta es una regla de oro que no debemos olvidar. Observa las siguientes 
imágenes, encontrarás muchas fotos como la primera, sin embargo, no tan-
tas como las otras dos.  

6. Olvidar las reglas de composición. 

Debes aplicar todos aquellos conocimientos y no cometer los errores bási-
cos de composición. Mantén los horizontes y la líneas siempre rectas, a me-
nos que lo hagas intencionada y controladamente.  

7. No tomar notas. 

Si vas a fotografiar muchos lugares, a no ser que tengas una mente privile-
giada, es muy fácil que se te olviden los nombres o algunos detalles que por 
muy bien que los recuerdes, seguro que en unos días se van evaporando de 
tu memoria. No está de más tomar unas buenas notas. 

8. No interaccionar con los lugareños. 

Tal vez la timidez te pueda, pero si interactuas con ellos puedes obtener más 
información del lugar, además, si quieres retratarlos, se prestarán más fácil-
mente y puedes evitarte algún que otro problema. No a todo el mundo le 
gusta que le hagan fotos o incluso puede que según la cultura se sientan 
muy ofendidos. Ya sabes… sonríe y ¡haz amigos!  

Si estás pensando en irte de viaje, ve buscando el cuaderno para planificar y 
tomar notas in situ, y recuerda que de los errores se aprende y que la forma 
de mejorar y aprender más es practicar. ¡Feliz viaje!  



L'entrevista del mes. 

Oriol Alemany 
Los motivos que me inspiran como fotógrafo son el mundo natural, los viajes y los 
vestigios dejados por antiguas culturas. Su búsqueda me impulsa a recorrer mun-
do. A veces cerca de casa, otras veces lejos, muy lejos. 

.- Pregunta obligada, Com vas començar en aquest món de la fotografia?  

I quin va ser el motiu que et va portar a aquesta afició? 

Tant el meu pare com la meva mare feien fotografies a nivell d’aficionat, més de record que altre cosa. 

Va ser amb les seves càmeres amb que vaig fer les primeres fotografies, allà pel 1974. Vaig començar 

fent fotos dels amics, de carreres de cotxes i d’algun animal com granotes o sargantanes, que eren 

dues de les meves aficions. El 1976, amb els estalvis d’un any de treballar en una botiga d’esports, em 

vaig comprar la primera càmera. Era una senzilla Konica Autoreflex TC que al 1980, al acabar la carrera 

de Disseny Gràfic, vaig canviar per una Canon A1. A casa tots quatre germans fèiem fotos de les nostres 

excursions i primers viatges i sovint ens les projectavem en familia, pel que a casa hi havia un bon am-

bient fotogràfic. 

.- Dins de les diferents especialitats, on et trobes millor? 

Amb la que més gaudeixo és amb la fotografia d’animals salvatges. És una barreja de coneixement na-

turalista, d’emoció, d’imprevisibilitat, tot plegat molt més complicat que el simple fet de disparar una 

fotografia. És molt més exigent per a l’autor i no tot depèn d’ell: hi ha un altre esser viu que entra en 

l’equació, i que es comportarà com li doni la gana. Anar més enllà del simple retrat, de la mera imatge 

.- Creus que el material és  important  a l’hora de fer una fotografia o en realitat la visió del fotògraf 

és la que marca el resultat? 

Estic plenament convençut de que per a crear una fotografia el més important són els ulls i el cervell 

del fotògraf, la visió. Una altra cosa és que ja aconseguit un cert nivell de perícia i creativitat, en certes 

fotografies en concret un fotògraf pugui obtenir millors imatges amb un equip més sofisticat que no 

pas amb un de senzill. Jo mateix sóc capaç de fer fotografies amb qualsevol càmera, fins hi tot avui dia 

amb el telèfon mòbil. I de fet m’agraden molt les càmeres petites i senzilles, que trobo que m’alliberen 

una mica la ment a l’hora de fotografiar.  

En canvi veig a persones que tenen equips molt costosos i segueixen creant fotografies anodines, sense 

ànima, per més que ho intentin. En general quan un aficionat diu que no pot fer millors fotografies per 

culpa de la càmera, no sòl ser veritat. El factor limitant gairebé sempre és l’autor. 



.- Algun fotògraf de referència? 

A la meva joventut vaig seguir molt a fotógrafs de natura anglesos, francesos i americans, que en aque-

lla època eren els que veiem als llibres i revistes: Art Wolfe, Frans Lanting, Thomas Mangelsen, Stephen 

Dalton, el japonès Shinzo Maeda... El més proper a l’estil que m’agradava era el nortamericà Jim Bran-

denburg, que sempre ha combinat la fotografia de reportatge amb una sensibilitat esplèndida. 

Ara mateix un dels que més m’agrada és el francès Vincent Munier. Està fent el que m’agradaria fer a 

mi, i bastant de la manera que m’agradaria fer-ho. 

.- Una fotografía en especial que t´agradi? 

 El famós Kodachrome del Jim Brandenburg d’un orix del Cap pujant una duna al desert del Namib, per 

exemple. Animal salvatge, en el seu ambient natural i amb un joc d’ombres i composició impactant. 

.- Quin paper juga la formació en el desenvolupament d'un fotògraf? 

Als anys 70-80 ni teníem cursets ni gairebé llibres de fotografia. Jo tot ho vaig aprendre escrutant mi-

nuciosament les fotografies que veia als llibres, estudiant la seva composició, imaginant com havien 

estat fetes, quin objectiu havien utilitzat, endevinar la situació dels flashos mirant els reflexes que es 

veien als ulls dels animals... 

Ser autodidacta permet desenvolupar un estil més propi, però el procés d’aprenentatge és lent i pro-

longat. Avui dia hi ha multitud de llibres i de cursos o tallers de fotografia que permeten accelerar el 

procés i resoldre ràpidament els dubtes que et van sorgint.  

Des dels inicis mateix vaig dedicar-me a la formació en un moment en que aquí no hi havia res de res: 

els primers cursos de fotografia de natura d’Espanya els vàrem fer als anys 80 amb un grup de com-

panys al Departament d’Educació del Zoo de Barcelona. I el 1997 també vaig publicar el primer llibre 

sobre fotografia de natura escrit al país. Ara hi ha molta gent que es dedica a la formació, però val la 

pena mirar-se abans les seves fotografies, veure on publica, i intentar saber si és bon professor. Que 

una cosa és fer bones fotos, i una altra molt diferent saber explicar com fer-les i saber transmetre uns 

valors ètics als participants. 



 .- Que creus que és el més important per ser un bon fotògraf? 

Evidentment, tenir una visió personal, que sigui pròpia, una mica diferent de la dels altres milions de 

creadors d’imatges que es veuen avui dia. Per una banda cal ser perspicaç, per saber trobar motius i 

enquadres en el nostre caòtic món. I per altre banda s’hi ha de posar molta il·lusió, ganes de treballar i 

perseverança per a superar els constants però necessaris fracassos. Penso que els fracassos són molt 

educatius, però molta gent avui dia només vols èxits, triomfs ràpids i likes a les seves xarxes socials. 

.- Fins on creus que és important la tècnica del retoc? 

Al laboratori fotogràfic els fotògrafs sempre havíem interpretat el negatiu fotogràfic segons el tarannà 

personal. Es podia utilitzar un revelador de pel·lícula que proporcionava més hgamma de grisos, positi-

var sobre un paper fotogràfic més suau o més contrastat, fer reserves d’exposició en una zona deter-

minada de la còpia per a ressaltar o rebaixar un subjecte... Avui dia passa el mateix amb l’arxiu digital 

raw. Negatiu i raw són les bases sobre les que començar a treballar per aconseguir representar la reali-

tat o bé la interpretació personal del fotògraf.  

El que passa és que ara mateix les possibilitats de retoc i manipulació són immenses i alguns fotògrafs  

acaben creant autèntics pastitxos. És com amb el cinema: la possibilitat de crear efectes especials es-

pectaculars no vol dir que tota la pel·lícula n’hagi d’estar plena. Al final el retoc impactant resulta reite-

ratiu i avorreix. A mi m’agrada ajustar els raws per intentar plasmar el que he vist i viscut, res irreal. I 

tal i com fa quaranta anys feia en el meu laboratori químic, algunes vegades (poquetes) utilitzo tècni-

ques de reserva parcial per enfosquir o aclarir alguna àrea o subjecte d’una fotografia per a posar-los 

en valor. Però mai esborro ni afegeixo elements a les meves fotografies. I l’enquadrament és pràctica-

ment sempre l’original que he creat a la càmera. M’agrada ajustar, però no retocar, podríem dir. 

Resulta curiós que per a alguns sóc considerat un purista per la manca de retoc, i en canvi d’altres con-

sideren que fer una reserva parcial en una fotografia és un pecat. 



-¿Que opines de l'aparició de la fotografia digital i del fet que tothom avui pugui disposar d'una 

càmera? 

La tecnologia digital aplicada a la fotografia ha facilitat molt el treball del fotògraf. Fa uns anys era im-

pensable fotografiar habitualment a sensibilitats de 800 ISO, o arribar a 6400 o fins i tot més, podent 

fotografiar gairebé de nit sense haver de recórrer als flashos. Això és molt ùtil en fotografia de fauna 

quan hem de treballar a l’alba o al crepuscle. Personalment també m’agrada molt la possibilitat d’ajus-

tar amb precisió l’exposició, els colors i les tonalitats de la fotografia al meu gust, quelcom molt difícil 

durant els vint-i-vuit anys que vaig utilitzar diapositives. 

Sobre el fet de que tothom pugui disposar d’una càmera... abans també gairebé tothom en tenia una, 

ja fos una senzilla compacta o bé una réflex. Hi havia compactes de pel·lícula baratíssimes, i fins hi tot 

hi havien les d’un sòl ús. El que passa que no la dúiem sempre ha sobre com passa ara. Això ha estat 

un èxit del telèfon mòbil.  

La gran diferencia és que ara tothom duu la càmera a sobre, i a més es dispara per qualsevol cosa el 

que li permet plasmar en fotografia subjectes tant importants de la vida com el cafè que es pren al 

matí, una escena de carrer que li sorprèn o, per sobre de tot, a un mateix. I, evidentment, compartir-

ho d’immediat amb el món sencer, que probablement està ansiós per veure si avui t’has pres un cafè 

o un tallat. Per a mi la FOTOGRAFIA era un art, i ara no sabria dir ben bé que és, perquè es veu molta 

imatge banal a tot arreu. 

.- La fotocomposició és fotografia? 

 Si per fotocomposició vols dir agafar un paisatge d’una foto i un cel d’una altra localitat i dia, i ajuntar-

los... O posar un animal retallat sobre un bonic paisatge... A mi això no m’interessa en absolut. No em 

dedico a la fotografia per a fer aquestes coses tan fàcils. Penso que encara que de vegades resulti frus-

trant, està molt bé que alguns dies tornem a casa sense la fotografia desitjada. Això t’incita a seguir 

endavant, a millorar, a aprendre més. Si ja ho soluciones una vegada a casa fent muntatges amb l’or-

denador, això no em fa cap il·lusió. Mostrar coses que no he viscut no m’interessa. 



.- Un llibre recomanat? 

“White Wolf” del fotògraf Jim Brandenburg. Tant per a gaudir de les esplèndides fotografies dels llops 

àrtics que va realitzar a l’illa de Ellesmere, com per a llegir com la seva obsessió pel llop àrtic es va aca-

bar convertint en una realitat a base de tossuderia, intentant enredar una vegada i una altra a la re-

dacció del la revista National Geographic. 

.- Una pel·lícula? 

 M’agrada el cinema de ciència ficció: “2001: Una odisea del espacio” de Stanley Kubrick, i “Blade Run-

ner” de Ridley Scott em van impressionar a la meva infància i joventut respectivament per la seva fo-

rça visual. També el cinema de Akira Kurosawa: “Dersu Uzala”, “Ran”... Avui dia m’agraden algunes de 

les que fa Christopher Nolan: “Origen”, “Interstellar”.... Però la pel·lícula més estranya i visualment 

despampanant que he vist és “The Fall” del director indi Tarsem. Un desbordament estètic impressio-

nant.  

.- Uns consells per fer bones fotos. 

Difícil de resumir en unes poques línies... Cal intentar desenvolupar un estil propi, no obsessionar-se 

en copiar el que els altres aficionats o fotògrafs pengen a les xarxes socials. Per més que alguns diguin, 

copiar sistemàticament localitzacions i enquadres no serveix per aprendre. Mirar fotos dels altres ha 

de servir per anar creant dins un mateix un pòsit gràfic, que segur que després acabarà donant-te 

idees quan estiguis creant les teves pròpies fotos. Cal fotografiar el món amb els propis ulls, no amb 

els ulls d’un altre. Cal provar coses noves i experimentar fins descobrir el que t’agrada. Crea per a tu, 

no per als altres. El pitjor que un fotògraf pot fer és crear pensant que als altres els agradi, o pensant 

en guanyar concursos. Això mata la creativitat personal. 

No et mortifiquis pel material, aprèn amb el que tens. I dins de les teves possibilitats procura no com-

prar objectius barats. Són l’ull que transmet la llum i plasma la imatge que tu has vist. Si et compres un 

objectiu barat faràs la despesa dues vegades. Quan el compris, i quan te’n cansis i el vulguis canviar 

per un de bo. Compra el bo directament encara que hagis d’esperar una mica més. 

.- Projectes? 

Properament la meva companya Eulàlia i jo anirem a fotografiar la fauna del desert del Kaokoveld i la 

Costa dels Esquelets, al nord de Namibia, on lleons i elefants viuen en condicions molt inhabituals per 

a ells. I seguim treballant en el meu darrer gran projecte personal: el treball fotogràfic sobre el Lleo-

pard de les neus, un somni llargament desitjat que ja s’allarga al seu tercer any.  

Amb 60 anys acabats de fer em fa l’efecte que entro en un moment de pausa i introspecció. Ara ma-

teix la situació dels fotògrafs professionals és extremadament complicada i necessito pensar què fer 

d’ara endavant. Després de tota la vida treballant pel món editorial, m’agradaria divulgar la meva obra 

més personal en llibres o exposicions, però el moment econòmic i social no és massa bo per aquestes 

aventures. També tinc un parell de destins poc visitats on m’agradaria anar a fotografiar, però haig de 

trobar el moment adequat per a fer-ho. Sovint tens un destí a la llista d’espera fins que, de sobte, tot 

encaixa i hi pots anar.  

http://www.alamany.com  
http://instagram.com/oriolalamany/ 
http://www.facebook.com/oriolalamany.photography 
http://www.naturephotoblog.com/author/oriol-alamany 
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Fernando Mar 
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