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Bé i ara que?
Ha estat bé o dono el pas

Tito i Vicenç

PROJECTE

Hem fet un curs d'iniciació a la fotografia i uns tipus rars bojos pel tema ens han inflat el cap de 
dades, diafragmes, iso, velocitat, que no m'oblidi  de la composició, ¡¡atenció histograma ¡¡... i mil 
coses més, entre elles he vist fotografies d'autors fantàstics i que jo mai seré capaç de somiar fer.
Aquest petit dossier que us donem intentarà donar-vos unes pautes per fer el  "pas". La motivació 
d'assistir a un curs d'iniciació a la fotografia són tan variables que mai  se sap el que afecta aquest 
curs als alumnes i si els motivarà seguir fent fotos.
Per a nosaltres és la nostra passió i la intentem transmetre a la nostra manera, intuïtiva, mínimament 
ordenada, i molta il · lusió. Ensenyar aquest art i  veure davant 20 persones escoltant els nostres 
consells és el millor del dia ¡¡ i ja portem uns quants anys fent aquests cursos ¡¡
Malgrat tot, el guió de cada classe ens surt diferent, discutim els punts de vista públicament amb 
vehemència, clar que això al  principi  els alumnes no ho entenen molt bé, comentaris com "però com 
ho faig? Com ho diu Tito o Vicenç? Si  no es posen d'acord ni ells ... Això vol dir que la fotografia té mil 
interpretacions i que totes són respectables.
El cas és arribar a fer alguna cosa que ens faci sentir satisfets amb el resultat.
Si  deixeu la càmera a l'armari fins a la propera sortida important el que passa és que aquest dia ja no 
us recordareu de res, prioritat de  que? com era? el diafragma 16 o el 3,5 tot obert o tot tancat? el 
numero petit o el gran? Saps que? poso l'automàtic.
Nooooooorr, hem d'agafar un ritme constant
Aqui van uns consells més, perquè no ens oblidem del tot el rotllo que us hem donat.
El  primer que heu de fer és practicar de manera constant per arribar a dominar els paràmetres de la 
vostre càmera
El  segon, començar a "veure". Aquest punt és el  més complicat i  depèn de l'art que un porti dins i 
molt difícil  de mesurar, hem vist passar molts alumnes i hem vist de tot, a qui té un potencal  brutal i 
que amb uns pocs consells tindrà prou per fer fotos fantàstiques a qui  li costarà veure la foto, en 
aquests casos necessitarem més entrenament i dedicació, però acabarà fent-ho bé.

Foto d’Arnol Newman, que consti que el Tito i Vicenç estan d’acord que es un superretrat
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Al  llarg del  temps, un fotògraf sigui aficionat o 
professional, es veu d'una forma o altra obligat a 
desenvolupar un mètode de creixement i 
aprenentatge. N'hi  ha que llegeixen llibres o 
pàgines web per desenvolupar diferents punts de 
vista, i també els qui creen un projecte fotogràfic
Un dels projectes que us convidem a fer és un 
projecte anual, l'anomenat "1 any en fotos", 
bàsicament es tracta de treure una foto 
diàriament durant un any o els que es proposi un 
fer.
Aquest tipus de projecte ajuda a qui ho inicia a 
superar-se a si  mateix cada dia, mitjançant 
l'elaboració d'una foto diferent, temes variats o 
diferents estils. 
Una de les claus d'aquest tipus d'activitat, és que 
ens obliga a portar la càmera sempre a sobre en 
els nostres viatges, és el simple fet de motivar-se 
a si mateix.
Cada dia les persones vivim milers de moments i 
emocions com la felicitat, la tristesa o el simple fet 
d'una petita mandra. Doncs bé: tots aquests 
moments o sentiments poden ser reflectits o 
representats en una fotografia. I el  fet d'intentar 
immortalitzar-és el que veritablement ajuda a 
superar-se un mateix.
Tots sabem que és molt difícil trobar el temps 
necessari  per realitzar una foto diària. Per això és 
important que tinguis ben present que la clau és 
creuret capaç i posar tota la confiança en tu 
mateix per disciplinar-te i  deixar apartats tots els 
nostres problemes o inquietuds durant una 
estoneta cada dia per treballar i desenvolupar la 
teva afició a la fotografia. Com tot es donar-li  una  
priporitat alta a les nostres tasques.
Abans de començar el projecte, convé tenir 

presents una sèrie de qüestions per evitar un 
abandonament prematur són les següents:
Quins tipus de fotos i  / o temàtiques, treballarem 
al llarg de l'any.
Q u è e n s a g r a d a r i a a c o n s e g u i r t a n t 
emocionalment com tècnicament.
L'equip fotogràfic  que ens pot fer falta al llarg de 
l'any.
Elements que podem fer servir com a inspiració.
I aquest és el punt més important de tots: trucs 
que farem servir per mantenir la Motivació i  la 
Dedicació.
N'hi  ha que trien com a temàtica l'autoretrat en 
365 fotografies. Altres aprofiten l'arribada al món 
una nova vida i  durant 365 dies volen retratar-la. 
Cada un té la llibertat i  el  poder a les seves mans 
de dur a terme el projecte per les vies que vulgui.
El  que aconseguiràs amb aquest projecte és que 
tindràs a la teva disposició 365 fotos de pura 
evolució artística
Podràs observar que, conforme vagin passant els 
dies, les teves fotos seran més elaborades
No només aconseguiràs créixer com a fotògraf, 
sinó que també guardaràs una memòria dels 
moments que ens va fer passar l'elaboració d'una 
foto
Reuviuràs la flama de la creativitat en repassar 
les teves fotos i replantejar preguntes com: Per 
què vaig fer aquesta foto? Què volia dir amb 
aquesta foto? Així em sentia aquest moment?
Un pretext per recordar millor un any de la teva 
vida, en el que has errat i el  que has après. 
Sobretot en fotografia. Però també, qui  sap, com 
a persona i en la vida.
També ens ajudarà a dominar la càmera i  la 
òptica en diverses situacions.

Una foto al dia , o quasi.

“La nostra amiga 
Cristina fa 
moltisimes fotos als 
seu fills qualsevol 
excusa serveix , 
apart de estimular-li  
la creativitat li 
quedarà un 
patrimoni dels fills 
brutal.”

© Cris Alcaide
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Us assegurem que us trobareu amb situacions, llocs, persones, que moltes vegades 
hauran passat per alt i que són interessants per fotografiar

Quantes vegades ens trobem camí a la feina, a 
peu, en bus, o amb cotxe, amb la ment en blanc, 
potser avorrits de fer sempre el mateix camí. 
Sobretot a les ciutats grans, la rutina del viatge 
diari  al lloc d'estudi, treball, etc, es fa molt pesat. 
Els transports estan abarrotats de gent, com 
vaques a l'escorxador. La ciutat es fa gris i 
impersonal.
Quina És la Idea?
És simple: Observar. Començar a veure el que 
ens envolta de manera una mica més detallada i 
amb "ulls de càmera". Això vol dir que comencem 
a imaginar cares, gestos, colors, a través del  lent. 
Tot el que creui  la nostra mirada pot ser objecte 
d'una composició fotogràfica.
Us asseguro que us trobareu amb situacions, 
llocs, persones, que moltes vegades hauran 
passat per alt i  que són interessants per 
fotografiar.
Us convido a baixar-vos del  bus i  caminar. Si 
esteu amb el temps just pots baixar-te només 
unes parades abans de la destinació, i  si vols 
tenir més temps potser a la tornada pots fer-ho a 
peu més tranquil  · lament. D'aquesta manera 
podràs aprofitar més les opcions que dóna el 
carrer i l'entorn per fotografiar. Caminar és un bon 
exercici  per la ment, el cos ... i  la fotografia. No 
cal  anar a llocs estranys, paradisíacs o de 
vacances. Pots fer grans fotos també a la ciutat, 
en el  teu àmbit diari. Només paciència, camina i 
surt amb una mica més de temps.
Canvia de vorera, de ruta, Desvia't l'habitual 
recorregut. No només serà bo per a no avorrir, 

sinó també per descobrir nous llocs, noves 
oportunitats. Potser et porti  un parell de minuts 
més, però valen la pena.
No importa on estiguis vivint. Segurament això 
també serà un desafiament. I pots plantejar-te 
diferents objectius en diferents dies. Per exemple: 
si vius en una ciutat gran, com Barcelona, el 
desafiament pot ser fer fotos que continguin el 
color verd, o que predomini la naturalesa. Les 
variants són milers, només cal  posar a treballar la 
imaginació. Un dia pots fixar-te en els sòls és 
increïble la varietat i  colors que hi  ha. Un altre dia 
només persones, o només edificis.
Què Fem amb el Resultat?
Això també serà part de la teva imaginació. De 
vegades una imatge serà bona per si  mateixa, 
altres poden quedar millor en un collage. 
En Fi ..
La idea és introduir la nostra càmera  la nostra 
vida diària, com ho fan els que segueixen la 
proposta d’una foto per dia. Aquesta és una altra 
variant, per transformar la rutina en alguna cosa 
una mica més divertida, que ens ajudarà a 
millorar les nostres tècniques, a plantejar 
desafiaments, a millorar la nostra qualitat de vida 
caminant una mica més, a treure'ns una mica de 
timidesa en l'ús públic de la càmera, etc, etc. 
Aquest projecte que està fent el  Tito, amb els 
anys tindrà un valor sensasional. la vida cotidiana 
de Cerdanyola amb la gent, els llocs que van 
cambiant amb el temps...

Fotocamí una manera diferent d’aprofitar la rutina

© Tito
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Les estacions del any

Aquest és un tema visualment molt agraït.
La versió hivern és la més difícil de trobar
Si  coneixes un lloc en què les estacions de l'any siguin molt marcades, per exemple zones 
muntanyoses prop Pirineu ¡¡endavant ¡¡
Cal tenir en compte:
Un bon paisatge, amb arbre espectacular.
Sempre amb trípode
Marcar cotes i referències
Hora aproximada de llum
Distància focal
Bon repte per decorar la teva casa i practicar la teva afició.
S'ha acabat anar al Ikea a comprar fotos, aixó si, els marcs estàn molt bé.

“S'ha acabat 
anar al Ikea a 
comprar fotos
penjeu les 
vostres, 
renoveu 
constantment”

Dominar Lightroom

Teniu un munt de fotos desordenades - ordenades a la vostra manera - i amb un revelat .... fluixet, 
seguiu aquest consell.
Crea una biblioteca nova i  començar vostre laboratori digital
Consultar els videotutorials
Un bon revelat millora moltissim les nostres fotos
Marqueu un horari de Ligthroom, com tot, per dominar-ho és qüestió de constància, el  fet de tenir 
acumulades moltes fotos ens anirà molt bé per fer una immersió al programa.
Us recomanem anar a poc a poc, per repetir processos, importar carpetes d'una en una, mirar si  va 
on voleu, posar paraules clau, classifica per l'ordre que tu vulguis, agafa les que més t'agradin ia 
retocar, fes una col · lecció, prepara-per a un fotollibre, per a un audiovisual ...
Cal  apendre el Camara Raw i revelar força. Per aprendre Photoshop, cal primer asolir els 
coneixements de Lightroom, no feu un curs de Photoshop si abans no domineu Camara Raw - el 
programa que revela des de Lightroom -  es el mateix que el de Photoshop.
Photoshop serveix per fer, filtratges, fotomontatges...ja arribarà.
El primer i mes important es fotografiar, dominar la càmera i desenvolupar idees.
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“Si no us deixen fer fotos, mirar d'insistir, expliqueu la vostra història, el vostre projecte, 
"estic fent un treball sobre això .." normalment la gent s'obre i col · labora, alguna 
vegades no, però si no s'intenta ... Deixeu-vos la vergonya i la timidesa a casa”

La vergonya a casa
"Históries de Blues"

Des del 2006 vaig al  Bar Blues de manera continuada, Tot va ser una sèrie de casualitats. El bar del 
meu carrer - l'únic  que hi  ha  - és un bar de música en directe i  que obre en hores golfes, mai havia 
entrat fins que un dia després d'un bon sopar faltava una mica de gasolina per arribar a casa i  vaig 
descobrir que la senyora Carmina que feia cua al super molts dies al  meu costat era la que portava el 
local, ¡home Vicenç teu per aqui ¿tu portes això?
si i et recomano que vinguis divendres  que toquen uns tios collonuts, es diuen The Big Jamboree, 
voldries fer-me unes fotos? Vaig ser aquest dia i no podia entrar estava tope, el  porter deia que no 
podia deixar-me passar, per seguretat, hi  havia gent a la cua "home és que li he dit a la teva germana 
que li  faria unes fotos per a ella, bueeeeeno passa però no podràs fer res, i  efectivament no em podia 
moure de la porta, vaig agafar la càmera vaig aixecar la mà i  vaig fer un parell  de fotos fins que vaig 
enquadrar el  que volia i vaig fer la primera foto del  projecte de las Històries de Blues , és una bona 
foto que transmet l'ambient que hi ha al local els dies bons.
Des de llavors no paro d'anar, tinc un munt de fotos, una exposició que s’ha vist fins i  tot a Xina, el 
projecte el vaig ampliant i ara faig firmar un peu de foto a tots els músics sobre el que els ha portat a 
tocar blues , que senten... Està sortint un treball molt bo, amb el  temps vull fer una serie d’entrevistes 
per intentar fer un llibre sobre els músics de la serie B, sobre la dificultat de trobar sales que 
programin música en directe, el poc que cobren..
Si no hagués insistit aquell dia a la porta segurament no hagues conegut aquest fabulos mon.

© Vicenç
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Gent
El Diari de Penjats

Consisteix en anar fent fotos 
de tots els teus amics i 
persones properes, gent amb 
qui tens coses en comú i 
comparteixes part del teu 
temps, gent que t'importa en 
llocs que els importen.

Es tracta de fer un album amb 
tota la gent i llocs interessants 
que t'envolten, per poder fer 
al  final un àlbum que és un 
bon regal

El nostre fotoclub
Un camí mes per evolucionar

I ara ve el de vendre l'agrupació, sempre sentim una mica de vergonya perquè sembla que sigui el  tipic 
atracament, però la veritat és que us interesa, perquè veiem que si  seguiu en contacte, ja no només amb 
nosaltres sinó amb més companys és molt profitos per prosperar a l’afició.
Si  veniu, escoltareu propostes de tallers,, sortides fotogràfiques, la possibilitat d'escoltar comentaris de 
fotos si veniu als veredictes i si  participeu als concursos socials veureu la progressió, s'aprèn molt de la 
crítica.
Revistes, llibres, Programes, Tertúlies, Laboratoris, Estudi ..
És molt important poder compartir les vostres fotos, si  només les veu la família no evolucionareu com 
fotografs o us costarà moltíssims més.


