
Els fotògrafs 
de la FCEH

Imatge Toni Grases i Albert Palau. Albert Palau i Toni Grases. Ells són l’ull de la FCEH que
tot ho veu i que tot ho controla. Ells són els artífexs d’immortalitzar totes les cur-
ses d’esports d’hivern que tenen lloc al llarg d’una temporada a casa nostra. La
que segueix és una selecció de les seves imatges feta pels mateixos artistes, ja
sigui per la seva significació, importància o perquè més els agradi. Després d’assa-
borir el plat que l’Albert i el Toni us han preparat, penseu que sempre us en poden
preparar de nous, tant sols els ho heu de comunicar. ! Celes Piedrabuena

Un fotògraf com l’Albert Palau no va poder passar per alt els tres dies d’intensa nevada que va haver-hi
el passat mes de gener. La imatge està captada al Torrent Negra, la Molina, amb el màgic escenari
de la Tossa d’Alp al fons. Equip: Càmera Canon D-1. Velocitat: 516. Diafragma, 16.

!

La dificultat d’aquesta foto –al marge de l’impagable feina de la postproducció– estava en què la
pista estava encarada al nord, i per tant s’havia de buscar el contrallum, i haver de buscar una
posició on es pogués obtenir el detall de tot. L’esquiador de la foto és Paul de la Cuesta, a dalt

de tot de l’estadi Comella de la Molina. Aquí el fotògraf ha fet una seqüència progressiva, una feina de
postproducció amb cinc fotos superposades. Equip: Càmera Canon D-1. Velocitat: 800. Diafragma, 11.

!

Foto feta a l’estadi nou Roc Blanc de la Molina la temporada passada. La dificultat
d’aquesta imatge estava en què era un canvi de rasant i què el fotògraf no tenia cap
referència, cap bandera, per exemple, i trobar l’enfocament correcte. Equip:
Càmera Canon D-1. Velocitat: 800. Diafragma, 11.

!
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Entrevista a Albert Palau
“Tot es basa en la llum i l’enquadrament”

Quan es busca un fotògraf de neu a la Cerdanya tothom et dóna
les referències d’Albert Palau. L’Albert (Puigcerdà,
09/05/1965) ha hagut d’adaptar-se als avanços tecnològics.
Reconeix que és un privilegiat, i després de molt anys treballant,
ha aconseguit consolidar-se com un dels referents en el sector. 

Com et vas iniciar en el món de la fotografia?
El meu pare, sempre li havia agradat el tema de les fotos i de la
filmació. Va ser per això que vaig fer uns cursos a l’IDEP de
Barcelona. Després vaig estar treballant a l’estudi del Pedro
Pérez Guerrero, a Barcelona.
I en el món de les fotografies relacionades amb els esports d’hivern?
El meu cas és curiós, ja que jo vaig començar treballant de monitor
d’esquí a la Molina, fins que vaig veure la possibilitat de dedicar-me
com a fotògraf, donant servei a les escoles d’esquí i a la pròpia
FCEH, ja que a més jo era càmera de televisió.
Recordes el teu primer treball?
La veritat. No gaire. Però probablement fos un com a judant
d’algun treball amb Pedro Pérez Guerrero.
Quin és el teu material de treball?
Bàsicament, equip digital Canon D-1, òptiques 28-70 2.8F, 70-
200 2.8F i 300 2.8F.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
La possibilitat d’estar tota la jornada a l’aire lliure i en entorns
únics: a l’hivern a la Cerdanya, i la resta de l’any em dedico a fer
fotografies relacionades amb el golf i l’aventura.
On està la màxima dificultat a l’hora de captar una bona imatge?
Tot es basa en la llum i l’enquadrament. La resta són prestacions
addicionals.
L’era digital ha revolucionat la vostra feina, oi?
El format digital m’ha tret moltes hores de laboratori, però ara
en tinc unes quantes més en postproducció treballant amb el
Photoshop i en l’aprenentatge del disseny gràfic per ordinador.
Costa guanyar-se la vida com a fotògraf?
La veritat és que sí. Tot just ara començo a poder estar tot l’any
fent el que a mi m’agrada, que és la fotografia esportiva. Fins ara
no tenia més remei que fer tota mena de treballs fotogràfics.
Quin consell donaries a un jove fotògraf que volgués seguir les
teves passes?
L’aconsellaria que practiqués molt amb la càmera, ara que el
cost és molt més baix que abans, que conegués molt bé totes
les noves tecnologies i que busqués un espai o un servei on el
seu treball pogués ser únic, que no tingués molta competència,
ja que així podria tenir més sortida.

Contacte amb Albert Palau a 
albertpalaufoto@hotmail.com i al 686 45 01 09.

Josep Castellet va quedar perfectament retratat per l’objectiu d’Albert Palau.
La foto pertany al Campionat de Catalunya de Surf de Neu, que es va disputar
a Torrent Negre, a La Molina. L’Albert està situat just per sota de la cornisa
del migtub, per aconseguir la sensació de volada del rider, mirant de buscar sem-
pre un element de referpencia. Equip: Càmera Canon D-1. Velocitat: 800. Diafragma,

!

Encara que a alguns els costi de creure, aquesta foto pertany a la Copa d’Europa d’eslàlom per a invidents que
es va disputar a la Molina la temporada passada. L’Albert valora molt la capacitat de treball per part d’aquests
esportistes en una disciplina com l’esquí. Equip: Càmera Canon D-1. Velocitat: 800. Diafragma, 11.

!

No podia faltar una foto d’hoquei gel i més del club local, el Club Gel
Puigcerdà, que la temporada passada es va proclamar campió de la Lliga.
Per aquells que no ho sabien, l’Albert va jugar de porter del conjunt ceretà
durant cinc anys. Equip: Càmera Canon D-1. Velocitat: 800. Diafragma, 11.

!

L’Albert buscant la millor foto als Campionats d’Espanya
Infantils de Candanchú de la temporada passada.

!
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Aquesta va ser la primera foto d’esquí de Toni Grases. Està feta a la pista de
Peülla, a Baqueira Beret, i la seva dificultat estava en la llum i a buscar un punt
bo per trobar l’efecte del salt, tot i que es va fer una passada de prova. Equip:

camèra Nikon D2H, objectiu 28-70 f/2.8. Longitut focal, 50mm. Velocitat: 1/640, F/4,8.

!

Del 28 al 31 de març, Boí Taüll va acollir el Campionat d’Espanya masculí
absoluts, i en Toni va ser-hi present. En aquestes curses els grans
piquen la porta quan baixen i la perillositat pel fotògraf és gran, fins al
punt que el Toni sempre estudia punts d’escapatòria. S’ha de saber esperar ael
punt que l’esquiador passa la porta i s’encarrila per la següent. Equip: camèra
Nikon D2H, objectiu 80-200 f/2.8. Longitut focal, 185mm. Velocitat: 1/5000, F/42,8.

!

Una de les imatges que constava la sessió de fotos que el Toni va fer pel catàleg de la temporada passada de Boí Taüll,
on el model de la foto està iniciant un backflip. Com veieu, aquesta imatge està feta a contrallum, per tant el Toni va
haver d’equilibrar molt la llum, perquè sortís perfecta, i esperar el moment just per captar la figura, tot estant col.locat

just a sota del saltador. Equip: camèra Nikon D2H, objectiu 12-24 f/2.8. Longitut focal, 19mm. Velocitat: 1/2000, F/5,6.

!

En Toni va ser el fotògraf oficial del Salomon Ski
Crossmax que es va disputar a la pista de Blanhiblar de
Baqueira Beret la passada temporada. Complint el

desitjos del client, el Toni havia de captar en primer terme els
esquiadors, i en segon les tanques de publicitat. Recorda que hi
havia un contrallum molt fort i que va ser difícil enquadrar-los.
Equip: camèra Nikon D2H, objectiu 28-70 f/2.8. Longitut focal,
28mm. Velocitat: 1/1000, F/7,1.

!
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Entrevista Toni Grases
“M’encanta la meva feina”

El Toni (03/09/1973, Barcelona) encarna perfectament
el camí que han seguit molts joves fotògrafs, que després
d’estar treballant en una tenda de fotografia decideixen
donar el salt i passar a ser ells els qui facin les fotos. Va
néixer a la capital catalana, però viu a Sort des de fa dos
anys, on té la seva empresa, Photo7, i on sempre el tro-
baràs pel que faci falta.

Com et vas iniciar en el món de la fotografia?
Vaig començar darrera d’un mostrador agafant revelats.
A poc a poc vaig anar aprenent. Vaig fer uns cursos que
em van servir per posar-me al davant d’una màquina
printer (màquina per passar de negatiu a paper), i això
em va motivar per seguir especialitzar-me. Després vaig
anar cambiant de feines, sempre relacionades amb la
fotografia, fins que vaig acabar en un laboratori fotogràfic
força prestigiós de Barcelona. Al cap de tres anys de
treballar-hi, vaig obrir els ulls i vaig decidir dedicar-me
plenament a treballar al darrera d’una càmara de fotos,
el que era realment la meva vocació. 
I en el món de les fotografies relacionades amb els
esports d’hivern?
Paral.lelament als inicis, em vaig comprar la meva primera
càmera de segona mà per 5.000 pessetes. Una càmera
completament manual, que va ser la meva escola, ja que
vaig aprendre la difícil tasca de lluitar amb els llums. Al
cap d’uns anys vaig començar a fer fotos d’esports, la
meva gran passió. Per a mi la fotografia esportiva era el
gran repte, ja que és molt difícil. Tot funciona a una velocitat
de mil·lèsimes de segon, i més en la categoria que havia esco-
llit, el món del motor, en especial el motociclisme de velocitat.
Recordes el teu primer treball?
Es feia la presentació mundial d’uns pneumàtics per a
motos d’una prestigiosa marca alemanya al circuit de
Xest a València. Jo anava de fotògraf de reforç amb un
fotògraf alemany bastant important, però el meu handicap
era que havia de portar la mateixa càmera que ell (una
Canon D10,jo sempre funciono amb Nikon). D’això, fa uns
deu anys, mai no havia tocat una càmera digital com
aquella. Però això no és tot. Em van dir que anava a fer
fotos de motocròs, al final va ser de velocitat. El problema
era que l’òptica no era massa potent, i vaig haver de fer
les fotos a pocs metres de les motos, a peu de pista, i
era molt perillós. 

Quin és el teu material de treball?
El material de treball consta de tres càmares Nikon
d’altes prestacions, molts objectius d’alta gama.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Tenir el despatx més gran que existeix, amb il.luminació
natural, aire acondicionat segons el temps i, sobretot,
que et trobes en situacions on penses per dintre… t’has
fixat ón ets?  En un cim de més de 3.000 metres, en un
box Ferrari o davant de personalitats que només a través
de la fotografia hi pots arribar. M’encanta la meva feina.
On està la màxima dificultat a l’hora de captar una bona imatge?
No la saps mai. T’has d’adaptar a les condicions que es
requereixen en aquell moment. Quan veus una foto, mai
penses en el fotògraf, penses què bonica que és, però la
feina d’un fotògraf és arriscar-se molt, buscar la foto i
intentar que sigui irrepetible. Això suposa baixar per un
forapista carregat amb una motxilla plena de material
fotogràfic, acostar-te a un marge sense protecció… La
meva mare sempre m’ha dit que busco el perill, però més
que buscar el perill crec que sóc intrèpid. M’agraden els
límits, no penso en la por. Tècnicament és molt complicat,
no només perquè has d’arribar a un lloc difícil, sinó perquè
quan hi arribes et pots haver equivocat d’òptica i no pots
despenjar-te la motxilla per canviar-la, després entra en
joc la llum. L’experiència és la que t’ajuda a no equivocar-te,
però tot i així s’escapen moltes fotos bones.
L’era digital ha revolucionat la vostra feina, oi?
Sí,  ja que no només has de tornar a invertir diners en
material, sinó que també t’has de comprar material
informàtic. Molts fotògrafs abans de l’era digital no havíen
tocat un ordinador. Ara et passes més temps al darrere
d’un ordinador que d’una càmera. A més, el format digital
ens ha fet canviar la forma de fer fotos, ja que les càmeres
digitals són molt sensibles a les altes llums. Abans
sabies que tenies un marge de llum, que podies sobre-
exposar un negatiu sense problemes i que el laboratori
et feia la feina d’equilibrar la llum si et passaves. Ara ets
tu que fas de laboratori. Ells es limiten a fer-te les còpies
a paper, iguals que l’arxiu que li portes. Ara és com si
tiressis les fotos en diapositives. 
Costa guanyar-se la vida com a fotògraf?
Avui en dia tothom té una càmera digital. Això ens ha tret
feines, però la feina d’un professional s’ha de notar i s’ha
de fer valer. Per sort, encara hi ha diferència d’un aficionat
a un professional. Hi ha moltes situacions en què la foto
és la mateixa, només canvia la qualitat que un professio-
nal pot oferir.
Quin consell donaries a un jove fotògraf que volgués
seguir les teves passes?
El consell que li donaria seria que fes fotos de tot el que
es mogui. De tot,  que s’entrenin disparant en totes les
situacions, al final, l’experiència és la que t’ajuda a resoldre
els problemes de llum.

Contacte amb Toni Grases a 
tonigrases@yahoo.es i al 667 752 258.

En aquest cas el contrallum és bestial, i va haver
de recórrer al suport del flaix i una òptica gran
per captar de la millor forma la imatge. La

col.locació del fotògraf va ser molt propera al salt. Equip:
camèra Nikon D2H, objectiu 12-24 f/2.8. Longitud focal,
22 mm. Velocitat: 1/2000, F/6,3.

!
Una altra imatge de la sessió a Boí, on el rider es deixa la sola dels esquís sobre
el rail. Com s’aprecia amb l’efecte escombrat, la foto està tirada a velocitat molt
lenta, fent servir el flaix per crear el moviment del fons. Equip: camèra Nikon

D2H, objectiu 12-24 f/2.8. Longitut focal, 12mm. Velocitat: 1/640, F/4,8.

!

El jove Toni Grases reconeix que
l'ordinador ha canviat la seva feina.

!

.Aquesta imatge pertany al Trofeu Ger que es va fer a Boí Taüll els
passats dies 11 i 12 de febrer, cursa de benjamins i infantils. En
aquests casos, el Toni destaca la dificultat de posar-se a pocs
metres del corredor, sobretot perquè al ser nens no tenen massa força i
sempre tens el perill que se’n portin per davant al fotògraf. La porta ajuda
com a referència, tot i que els nens sempre s’obren molt i tallen. S’ha de fer
la foto quan ja han passat una mica la porta. Equip: camèra Nikon D2H,
objectiu 80-200 f/2.8. Longitut focal, 155mm. Velocitat: 1/2000, F/4,5.

!
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