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Títol del text: La part interior del terrat 

Imatge triada:La imatge que he triat està feta des de la part interna del meu terrat, 
la qual jo desconeixia i des d’on jo vaig decidir fer una fotografia, aprofitant el 
meravellós paisatge que es podia contemplar des de la part interna... 

Reflexions sobre el procés del treball i el resultat que has obtingut: Penso que  

aquest treball ha estat un gran procés de reflexió d’un moment de la nostra vida o 
alguna cosa que ens aporta quelcom que ens agrada captat en una fotografia. 

 

 

 

 

  

 



LA SEGONA PART DEL TERRAT 

En general aquesta foto es va fer un dia corrent, el qual vam decidir pujar al terrat de 

casa a recollir la roba estesa. Aleshores vaig descobrir que hi havia una mena de 

passadís en un racó del terrat. A continuació vaig decidir creuar el "passadís", el que 

em va portar a aquesta mena de segona part del terrat. 

 

A aquella hora del vespre el sol destacava entre els altres núvols, ja que era 

justament l'hora en què es ponia. El sol és veia difuminat per una mena de núvols 

taronges visiblement quasi transparents, envoltat per un color blau grisos, aquest sí, 

més espès que mai entre el taronja. També es podien veure difuminats alguns 

núvols blancs esponjosos... En tot això es veia reflectida una preciosa imatge. 

 

Just en aquell moment també vaig començar a observar els edificis envoltats per 

illes. Sobre els altres em vaig fixar especialment en un de color gamba vermellós, 

que es situava justament al costat de casa on es poden distingir una gran infinitud 

de detalls. 

 

I a partir d'aquell moment em vaig començar a mirar des d'un punt més extern totes 

les meravelles del món i la societat que ens envolta... 

Després d'això vaig decidir capturar aquest preciós moment amb una preciosa 

fotografia feta en un dia corrent des del nostre terrat. 

 

 


