
Guia per la teva sessió
- Informació i consells útils - - 



Benvinguda,

Abans de res, celebro que hagis comptat amb mi per viure aquesta experiència. Ja sigui que hagis arribat aquí a través d’alguna amistat, m’hagis trobat a les xarxes socials o que hagis remirat 
molts fotògrafs fins que has decidit acabar aquí. 
Si has arribat aquí és perquè alguna cosa t’ha fet connectar amb la meva essència i la meva mirada, i això ja fa que abans de començar tot sigui especial. M’encantarà mirar-te a tu i a la teva 
família com miraria la meva.
Aquesta guia és perquè puguis conèixer una mica millor el funcionament de les sessions i la meva manera de treballar.



Què vol dir fotografia natural o “lifestyle”?

La fotografia natural o “lifestyle” el que pretén és captar connexions reals. 
No em conformo amb una llista de “poses” per tal de dirigir les sessions. 
Més aviat el que busco és passar una bona estona amb vosaltres i poder 
entendre qui sou i com us relacioneu entre vosaltres. La intenció final és 
aconseguir moments reals, tendres i divertits. Convertir la quotidianitat de 
la vida en imatges extraordinàries. Destacar allò que ens converteix en 
mares o pares i que donen sentit al paper que estem vivint ara.



La ubicació

Tenim dues opcions principals pel que fa a la ubicació: interior o exteriors.
Cadascuna d’aquestes opcions transmeten i ens proporcionen sensacions di-
ferents. Per això és important que et prenguis un temps per pensar en quin és 
el resultat que esperes. 
Busques una sensació de neutralitat, atemporal? O t’agradaria més una estona 
de joc i riures a la platja o al bosc amb la teva família? Potser busques veloci-
tat, llibertat i vent a la cara. O el que vols és obrir-me les portes de casa teva, 
deixar-me veure la vostra llar i retratar-vos en el vostre ambient?
És vital entendre que la il·luminació és la part fonamental perquè el resultat de 
la sessió sigui bo. Sense una bona llum és molt difícil transmetre res. Per això, 
sigui quina sigui l’opció escollida, haurem de tenir en compte l’horari idoni per 
fer-la, perque aquí qui mana és la llum.

*Les sessions newborn es fan únicament a l’estudi. 



Interior - l’estudi

A l’estudi disposem d’un ambient neutre, tranquil i relaxat. 
Al final és un escenari ben il·luminat. Sempre amb llum 
natural i al costat de la finestra. Les sessions a l’estudi es 
realitzen en hores de sol: als matins o a primera hora de 
la tarda. La part positiva és que no ens hem de preocupar 
per la temperatura o les pluges. La part negativa és que 
els horaris de feina o escola ens limiten, però sempre hi 
ha solució. 
Les sessions newborn es fan únicament a l’estudi. 

Interiors - A domicili

No hi ha res que sigui més refugi que casa teva: allà on 
estàs fent niu. Potser és on els nens estan més relaxats i, 
igual que a l’estudi, no ens afecta el clima exterior, però 
ens obliga a fer les fotos de matí a primera hora de la 
tarda, que és quan la llum de finestra ens permet una llum  
adequada.



Exteriors

Les sessions en exterior són una fantàstica opció quan el que busques és la sensació de llibertat. Quan hi ha nens, sobretot, ens ajuda que estiguin relaxats i ens costa menys de reconduir la 
sessió si s’enfaden. Trobar jocs i activitats on participin amb ganes és més fàcil. El millor moment del dia per les sessions en exterior són les sortides o les postes de sol. Això ens complica 
els horaris, ja que segons l’època de l’any aquestes hores poden no coincidir amb els ritmes infantils, però jo us dic que sempre val la pena reajustar rutines un dia per tenir un record per 
sempre. A més, és ideal si voleu incloure la vostra mascota! I, si us plau, no tingueu por del fred a l’hivern!



interacció real. 
autèntica.

Com a fotògrafa natural, m’agrada prendrem la sessió com una 
estona entre amics o família. Mirar-vos junts, escoltar-vos i 
extreure la vostra essència en imatges. Per aconseguir això el 
que faig és buscar interacció real i vull que connecteu entre 
vosaltres. No em centro a demanar-vos que mireu a càmera i 
somrieu falsament. Sí que farem algunes d’aquestes fotos, que 
sempre està bé de tenir a disposició per felicitar el Nadal o 
enviar a algun familiar. Però, per norma general, no haureu de 
mirar a càmera més que en contades ocasions.

Em dedico a calmar i relaxar l’ambient per tal que fins al més 
tímid se senti tranquil davant la càmera. Jo us guiaré cap a la 
llum adequada i més bonica, us demanaré que camineu de 
la mà, interactueu entre vosaltres i que jugueu a ser vosaltres 
mateixos. Us ajudaré a trobar la manera per deixar-vos anar. 
Em faré amiga vostra i dels vostres nens. I, en algun moment, 
em convertiré en una nena que fa el mico per fer riure als més 
petits.

Però també m’allunyo, callo i oblideu que hi soc. I és aquí quan, 
quasi sense adonar-vos, tenim les millors imatges de la sessió.



sigues tu mateixa

Realment el que demano és que us permeteu ser 
com sou de veritat. Que el que vull és captar la teva 
veritable essència i la teva versió més honesta.
No tinguis por d’estimar a la teva parella o als teus 
fills com si jo no estigués al davant. 
Abraça, acaricia i estima de manera sincera. Riu 
sense por, juga amb els seus cabells i oblida els 
teus complexes. Quan sou reals, els sentiments 
són reals i el resultat és real.

Si algun membre de la família té un complexe, una 
mania o qualsevol cosa que sigui important: fes-
m’ho saber. Estic aquí per fer que et sentis a gust 
i feliç amb tu mateixa. Així que no dubtis a dir-me 
qualsevol cosa que et pugui preocupar. 

Juntes farem que els complexes es facin petits.



Deixeu-vos portar.



vestuari i guia d’estil

Aquesta és la part que ens porta més de cap a totes. Sembla que sigui complicat, però he reunit 
una sèrie de consells i idees que ens poden ajudar a fer que sigui un procés agradable i senzill.

La meva recomanació principal és que us vestiu de manera personal i que encaixi amb vosaltres. 
No us disfresseu per fer les vostres fotos. Per mi, el més important és que el record sigui el més 
fidel possible i que sigui totalment atemporal. Sempre dic que el que millor queda sempre és 
sentir-se còmode i portar el somriure posat.

A més, jo sempre tendeixo a treure roba. Al final, el que més m’agrada és quan hi ha molta pell.



consells bàsics:

1. Colors combinables: busqueu una paleta de colors i baseu-vos en ella. No cal que vingueu 
tots del mateix color, n’hi ha prou que els colors siguin harmoniosos entre ells. Centreu-vos en 
colors terra i els colors neutres i eviteu els colors fluorescents.

2. T’has de sentir còmode: res de talons o de roba massa ajustada. Vols moure’t fàcilment i 
sense haver d’estar pendent de recol·locar la roba. Peus descalços i llibertat de moviment! 

3. Els vestits funcionen sempre bé tant en dones com en nenes: ens ajuden a proporcionar 
moviment a la imatge i acompanyen els cossos. Però si no ets de vestits, posa’t els teus texans 
i trepitja fort. També hi ha roba interior i bodies que afavoreixen els cossos i ens permeten 
aquella sensació de pell amb pell sense despullar-nos del tot. I, això no és publicitat, però 
earthandmama és una botiga sostenible de roba interior per dones i nens que m’agrada molt. 

4. Les samarretes bàsiques i en coll V funcionen bé en nens i homes. Els polos poden fer 
sensació de rigidesa. Les camises, si ets usuari freqüent, bé. Però si no, no et sentiràs tu mateix 
quan et vegis. 

5. Evitem els logotips, les samarretes amb grans frases o dibuixos.

6. En les sessions newborn: colors neutres i molta pell: tirants o màniga curta.
7. En les sessions d’embaràs: vestits llargs, faldilles, tops, roba interior, càrdigans…

8. En les sessions d’hivern en exterior la clau són les capes! Poseu-vos diferents capes que 
us ajudin a mantenir el fred a ratlla sense haver de portar l’abric posat. No vivim en una zona de 
temperatures massa baixes així que no és difícil abrigar-se fàcilment.

       *Podeu portar diferents coses el dia de la sessió i us acabaré d’orientar. A vegades el que 
menys t’imagines és el que més ens pot agradar.



Per mi, el que és important és el vostre vincle i la vostra manera de 
sostenir, estimar i cuidar. Cada vegada necessito més que sigui tot 
real, amb menys roba i més pell, deixant de costat els complexes 
per poder viure la maternitat plenament. 

Per tant, totes aquestes recomanacions són, senzillament consells 
perquè et sentis del tot còmode quan estiguis amb mi. 



Estic desitjant explicar la vostra història!


