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(Pollença, 1964). De la mà del seu pare 
va descobrir la fotografia, a la vegada que 
s’iniciava en la descoberta de la natura.

Llicenciat en Geografia per la UIB (1987), 
des de 1990 és Tècnic del Parc Natural de 
s’Albufera de Mallorca. Ha exercit de professor 
associat al Dept. de Ciències de la Terra de la 
UIB (1996-99).

Exposicions, audiovisuals, publicacions, 
material didàctic, documentals… omplen un 
extens currículum fotogràfic on destaca la 
fotografia de natura en general i la fotografia 
submarina en especial. Soci del GOB, de 
la SHNB, de la SBEA, de Greenpeace i de 
l’AFONIB. Podeu gaudir del seu magnífic 
fotobloc a http://bloc.bielperello.com

Biel Perelló
Incendi provocat al camí dels Polls (s’Albufera de Mallorca) el 10 de desembre de 2007

Nikon D200 - Nikkor 18-200 VR 1:3.5-5.6 G ED - D.Focal 18 mm (equiv. 27 mm) - f 1:7.1 - 1/350s
Medició matricial, prioritat al diafragma. Filtre degradat a la part esquerra. Ajustaments bàsics amb PaintShopPro.

Un foc de canyet i cesquera impressiona, fa por! Gràcies a la Síquia i al Camí dels Polls (que actuen 
de tallafoc) i a un momentani canvi del vent va ser possible acostar-se uns segons a les flames i fer-ne 
dues fotografies, no sense sentir de ben a prop l’alta temperatura i el renou singular de la vegetació que es 
cremava…

El foc era emprat tradicionalment per a l’eliminació del canyet i la cesquera amb finalitats agrícoles i 
cinegètiques. Any rere any, amples extensions de s’Albufera eren objecte de periòdiques cremes intenciona-
des. D’ençà el 1988 i durant els primers anys del parc encara es feren servir puntualment cremes controlades 
que possibilitaren la introducció de vaques i cavalls que, amb la seva pastura, permeteren  la millora d’hà-
bitats i l’augment de la biodiversitat. Ja fa anys que no es fa servir el foc com a eina de gestió dins la zona 
protegida de s’Albufera i, gràcies a la gestió de les pastures (que actuen de tallafoc) i a les relacions amb 
l’entorn del Parc, els incendis que l’afecten pràcticament han desaparegut. Paral·lelament, la preservació del 
foc d’algunes zones hi ha permès la continuïtat d’importants colònies de cria d’agrons i el manteniment de 
les relacions ecològiques essencials per a moltes espècies animals i vegetals. •
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A través de l’objectiu - Una imatge de natura
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