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Fotografia de viatges

CLASSE 5

Optimitza el teu equip fotogràfic.
En els viatges és recomanable caminar amb poc equipatge, axioma que també s'ha d'aplicar a l'equip
fotogràfic. Sovint, és més pràctica una petita compacta a la butxaca que una càmera réflex a
la motxilla, encara que tot depèn del mitjà de transport que anem a utilitzar. No és el mateix viatjar
en cotxe que fer-ho amb una motxilla en transport públic o fins i tot en tàndem.
Dos importants detalls en què hem de pensar són on volem emmagatzemar les fotos
durant el viatge (Ens faran falta targetes extra?, podrem passar-les a DVD?, ens convé portar
un petit disc dur portàtil?) i si allà on anem podrem endollar el carregador de bateries a la
xarxa o serà necessari utilitzar un adaptador.

La fotografia de viatges és un conjunt de les disciplines que anteriorment hem donat, el reportatge, el
retrat i el paisatge.
Anem a donar-vos alguns consells que us seran d'utilitat
Cerca imatges originals.
No et conformis només amb postals.
Normalment, les fotografies que reflecteixen ambients són més efectives.
Busca imatges suggerents mitjançant angle original, reflexos, etc.
Hem de mostrar el nostre millor vestit camaleònic, el més desapercebuts possible.

Porta l’equip ben protegit. Sorra, salabror, aigua, pols, fang ... És habitual que la nostra càmera entri
en contacte amb elements agressius al llarg d'un viatge. A més, les probabilitats que pateixi cops
són grans. Hem d' augmentar les precaucions i  portar-la degudament protegida. Si es tracta d'un 
equip réflex amb diversos objectius, l'ideal és una motxilla encoixinada.
Alerta amb la seguretat. Depenent del lloc on anem, pot existir més o menys probabilitat de
patir un robatori o assalt. És recomanable no oblidar mai aquesta possibilitat i no confiar massa.
No fer ostentació del nostre equip. Mostrar el menys possible.
Hem de mostrar el nostre millor vestit camaleònic, el més desapercebuts possible.
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Visita els racons on es faci la vida del lloc.
No ens hem de cenyir només als atractius turístics.
Visita també llocs on es percebi el dia a dia de la ciutat, on es reuneixi la gent.
Places, estacions i especialment mercats-per exemple-solen donar molt joc. Festes populars

Retrats sí, però amb respecte.
Els retrats són probablement les imatges més suggerents, però en fer-los cal tenir en compte
que tractem amb persones. Si a nosaltres no ens agrada que un desconegut se'ns posi davant i ens
dispari amb la seva càmera, el mateix poden pensar els altres.
Per aconseguir un retrat és fonamental actuar de manera positiva (un somriure, una salutació, una 
mica de conversa), demanar permís si és possible (si no és necessària l'espontaneïtat) i  agrair el 
gest.

Fotografia de viatges
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Una llum diferent. 
La llum és la matèria primera de la fotografia, i tant la quantitat com la seva direcció 
tenen una gran importància. 
Tingues en compte que en les zones tropicals-per exemple-el sol colpeja 
amb més força de la que estem acostumats, i això repercuteix en la imatge.

Cerca relacions dins de la foto, explica històries. Les relacions entre diferents elements de la 
imatge enriqueixen enormement el missatge, creant històries més o menys complexes. Per 
aconseguir aquestes relacions, podem jugar amb l'angle (posant els elements en un primer i segon 
pla) o el desenfocament d'un d'ells, per exemple.

Realitza petits reportatges. Recorre a enquadraments amplis, mitjans i de detall que donin una
idea general del lloc, com si estiguessis fent un reportatge.



4

Enquadrament i composició

CLASSE 5

Fotografia també de nit. Un trípode i l'ús de velocitats d'obturació lentes obren un camp
fotogràfic enorme i molt atractiu. No deixis d'experimentar amb això.

Alerta amb la seguretat. Depenent del lloc on anem, pot existir més o menys probabilitat de
patir un robatori o assalt. És recomanable no oblidar mai aquesta possibilitat i no confiar massa.
No fer ostentació del nostre equip. Mostrar el menys possible.

Visita els racons on es faci la vida del lloc. No ens hem de cenyir només als atractius turístics.
Visita també llocs on es percebi el dia a dia de la ciutat, on es reuneixi la gent. Places, estacions
i especialment mercats-per exemple-solen donar molt joc.


