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Qui no ha baixat fent angle per les pistes blaves? Qui no

ha estat a punt d’estavellar-se a la terrassa de la cafe-

teria, perquè a l’últim moment no has pogut controlar

la velocitat i el gir? Amb la fotografia passa el mateix, no

tan sols has de controlar la velocitat, també has de con-

trolar quan i on has de fer la foto. Després d’aprendre

quatre coses, ja pots deixar l’angle per als hospitals i

tirar-te per les vermelles. Considero que els fotògrafs

som uns grans caçadors de la llum, del moment, del

subjecte que es mou. Hi ha una gran diferència entre

les càmeres automàtiques i les rèflex digitals. A part

del preu, hi ha una gran diferència en el control de la

imatge. Les càmeres es regeixen per la llum de l’esce-

na, capten la llum i regulen les velocitats i els diafrag-

mes segons la quantitat de llum que veuen. La nostra

funció és saber preparar la càmera de manera que,

encara que sigui més difícil, sí que traurem més rendi-

ment a la imatge final. A qui no l’hi han sortit les fotos

negres algun cop, quan feia un dia esplèndid, un sol que

espantava, una quantitat de llum que no te l’acabaves.

Per què em passa? S’haurà espatllat la càmera que

m’acaben de regalar? No diuen que és automàtica? La

resposta és que no s’ha trencat i sí que funciona. El pro-

blema és un altre. 

La càmera no ho fa tot
La càmera no sap el que tens al davant, només veu la

quantitat de llum que li entra per l’objectiu. Si veu que

hi ha molta llum tanca diafragmes i enfosqueix la foto.

T’has fixat que quan estaves a punt de disparar tenies el

sol just al darrere? T’has fixat que hi havia un punt de

llum molt fort? Aquest és el motiu pel qual surten les

fotos negres. La càmera ha captat molta llum i ha tan-

cat el diafragma. Si en el moment de disparar, ens

fixem que entra dins l’enquadrament, podrem incidir en

la qualitat final de la imatge, tan sols t’has de moure

una passa i corregir l’enquadrament per tal que aquest

punt de llum tan fort quedi fora de la nostra foto. La

càmera et regularà l’exposició correcta. En el cas que

no ens puguem moure, sí que haurem d’anar a buscar

el menú de la càmera i regular-la (quan acabeu la foto,

no us oblideu de tornar-la a regular tal com estava, això

només funciona en condicions complicades de llum. Si

no ho feu, quan feu una altra foto en condicions nor-

mals (llum directa), la càmera, en estar “enganyada”,
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Estàs cansat de veure com la càmera fa el que vol?
Et sents impotent perquè no pots tenir la foto que
has vist? Amb aquests petits trucs veuràs com millo-
ra el teu control.

Toni Grases, adaptació de Tino Morte

Toni Grases



92

Reportatge

Preparació bàsica de la càmera abans d’una fotografia
1. Tenir clar quina foto volem i on s’ha de fer (pensar en el motiu i en l’enquadrament).

2. Ajustar la resolució (mida d’arxiu) sempre al màxim de qualitat. El dia que surti una foto magnífica, ens farà

ràbia quan no tinguem la suficient resolució per poder-la  ampliar.

3. Analitzar l’escena on hem de fer les fotos. Molta llum, sensibilitat baixa; poca llum, sensibilitat alta. (La sen-

sibilitat va normalment de 100 ISO a 1.000 ISO, segons la càmera).

4. Llum directa (cap problema), llum indirecta (regularem llums amb els EV).

5. Situar el balanç de blancs en automàtic (és el que funciona més correctament en diferents situacions de

llum), el color de la foto també varia, segons el color de la llum.

6. Decidir quina òptica farem servir, teleobjectiu o angular?

7. Regular les velocitats d’obturació, el subjecte que volem fotografiar està en moviment o està passiu? Hi ha

càmeres on es representa per mitjà d’un dibuix (una flor per a macro, un home corrent per a acció, un cap

per a retrat, etc).

8. Enfocar i controlar el moment de fer la foto (les càmeres automàtiques triguen uns segons abans de captu-

rar la imatge). Si no es controla, el subjecte ja ha passat, i no surt a la foto. S’ha de disparar una mica abans,

de fet la càmera triga perquè està enfocant, un cop està enfocada no triga tant (segons model de càmera),

per enfocar, prémer lleugerament el botó i mantenir-lo premut, seguidament , prémer fins al fons, per fer la

foto.

9. Visualitzar la foto per pantalla per tal d’observar, si el resultat és el desitjat, si no ho és, cal corregir tornant

al primer pas;  enquadrament, llums, colors, nitidesa, …

10. Cal assegurar-se de tornar la càmera a la posició inicial si has de canviar de tipus de fotografia, si no ho fas

i varien les condicions de llum, la imatge final sortirà amb mala qualitat. Són els desavantatges de qui ens

agrada tocar tots els botons, ja que disparar sense automatismes t’obliga a haver d’estar pendent de tot!

1.Càmera reflex altes prestacions

2.Càmera reflex segon cos

3.Òptica tele 80-200

4.Òptica focal intermitja 28-70

5.Òptica gran angular 14-24

6.Òptica gran angular i tele 18-200 VR

7.Òptica focal fixa angular 28

8.Duplicador de focal

9.Filtre polaritzador

10.Filtres sky

11.Targetes

es tornarà a equivocar fent que la foto surti cremada).

Quan parlem de fer fotos a la neu, la cosa varia. La

càmera està preparada per a condicions normals de

llum. Diguem que està preparada per a les llums més

freqüents. Quan anem a  la neu o bé a la platja, la càme-

ra veu que hi ha molta llum i regula per no cremar la

imatge. Ja hi tornem a ser!!! Torna a sortir fosca!!! Les

situacions on hi ha un excés de llum demanen una pre-

paració de càmera. Hem d’enganyar el fotòmetre dient-

li que no hi ha tanta llum. Com? Heu sentit a parlar

alguna vegada dels EV? Els EV són uns passos que hi ha

entre diafragmes que ens permeten enganyar el fotò-

metre dient-li que hi ha molta o poca llum. Quan

enquadreu, feu una foto de referència per veure com la

càmera regula la llum. Si surt fosca, reguleu els EV en

funció de la llum, +EV o –EV. Feu la prova abans del

moment important. Cal estar preparat abans que arri-

bi el moment de disparar. �

GoPro, la càmera extrema
Ja s’ha acabat haver d’anar amb la càmera de vídeo a

la mà, mirant de no ensopegar amb els esquís i la taula,

o amb algun altre usuari de les pistes perquè estàs

enregistrant el paisatge que t’envolta, la teva cara o

com s’ha les gasten els teus amics: res tant còmode i

fàcil com la GoPro, la càmera extrema, força resistent

i amb la que podràs enregistrar totes les teves aventu-

retes.

El pack GoPro Helmet Wide incorpora quatre anclatges

adhesius, dos plans i dos en corba, amb els seus

corresponents anclatges de liberació ràpida, de forma

que la càmera es pot fixar al casc en un tres i no res.

Queda ben subjecta i no has de patir pels possibles

cops, ja que la càmera incorpora una carcassa de poli-

carbonat que la protegeix dels cops i de les possibles

inclemències meteorològuiques, com ara la neu. A

més, la càmera la podràs fer servir tant a l’hivern com

a l’estiu, ja sigui per exemple damunt la bicicleta de

muntanya o bé quan facis surf o t’aventures per les

profunditats del mar, ja que la GoPro és submergible

fins els 30 metres.

Especificacions: resolució de 5 megapixels, lent de

vidre d’ull de peix (angle de visió de 170), submergible

fins els 30 metres, memòria interna de 16Mb, capacitat

de gravació contínua de fins a 54 minuts amb gran qua-

litat de so i imatge, mode seqüèncial de disparo, quali-

tat òptima per sortida de TV, resolució de vídeo 512x384

píxels a 30 fps, ranura per a targetes de memòria SD

(màxim 2Gb de capacitat), mode d’auto-apagat progra-

mable, utilitza 1 bateria estàndard R03 (AAA no inclo-

ses), pes de 128 grams, tamany càmera de 6 x 4 x 3 cm,

sistema de fixació pel casc (varis tipus d’anclatge),

resistent a l’aigua i als cops.

Preu: 199,90 euros

Més informació: www.kpsport.com i 902 111 905.


