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                        Avui us presentem el número dos de la  

      nostra revista, el número u va ser llançat 

      amb molta il·lusió després de debats i  

       debats per intentar oferir-vos alguna cosa 

d'interès i qualitat, esperem amb el temps aconseguir-ho. 

 

La intenció, és buscar la col·laboració dels socis i la seva parti-

cipació per poder millorar dia a dia la nostra edició, per a això 

necessitem que ens envieu els vostres suggeriments al correu 

revista@penyafotograficabadalona.com. 

 

També ens agradaria que l'apartat de les fotos dels socis de la 

revista fos un exemple de qualitat i de la representació de les 

fotografies que en el nostre facebook els socis exposeu. 



ACHRAF BAZNANI 

Baznani és conegut principalment per ser el primer artista del món àrab en haver 
publicat un llibre fotogràfic basat en la fotografia surrealista.  

Baznani va començar amb la fotografia de forma casual. Quan era un adolescent li 
van regalar una càmera Kodak Ektra 250 pel seu aniversari.[8] Baznani mai ha assis-
tit a classes de fotografia, en va aprendre des de bon    començament pel seu com-
pte. Ha realitzat diferents curts i documentals. Com ara: “Walk” (caminar) el 2006 i 
“The Forgotten” (els       oblidats) el 2007. Per “the immigrant” (el immigrant) del 
2007 ha rebut diversos reconeixements tan nacionals com internacionals  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Achraf_Baznani#cite_note-8


"Crec que amb les meves fotos puc fer que la gent pensi 

fora de la caixa, i amb coses normals que ens trobem al 

nostre voltant cada dia, encara aconsegueixen transmetre 

un missatge especial. Amb el surrealisme puc fer un salt de 

la realitat ". 

Achraf Baznani  



Divendres a Can Cabanyes 

Gabriel Castro Vidal ens va ensenyar com va 

treballar una de les seves fotografies. Un 

bon treball realitzat amb Adobe Photoshop 





Pinceles (Brushes) para Photoshop 

Los pinceles o brushes son una de las herramientas más potentes que nos brinda Photoshop. Nos pueden ayudar a crear 
elementos y efectos muy llamativos para nuestras fotografías. Podemos encontrar desde brushes que simulan pinceles 
reales, hasta brushes con texturas o efectos especiales.   

¿Cómo Instalar los pinceles? 

Cuando los descargues los pinceles , encontrarás un archivo con extensión .abr. Tan solo este archivo es el que con-

tiene los pinceles, si hay alguno más en tu descarga probablemente será una imagen de pre visualización o algún ar-

chivo de texto con los créditos del autor. Tú solamente deberás copiar el archivo .abr.  

Este archivo .abr deberás copiarlo dentro de la carpeta de Brushes de Photoshop. La encontrarás en C:\Program Fi-

les\AdoAhora abre Photoshop. Si ya lo tenías abierto, ciérralo y vuélvelo a abrir, porque sino seguramente los pince-

les nuevos no te aparecerán.  

Selecciona la herramienta Pincel  y despliega sus opciones desde la pestaña del menú superior que aparece al 

seleccionar la herramienta. Después, en esa ventanita pulsa el icono con forma de engranaje que encontrarás 

en la esquina superior derecha, para que se despliegue toda la lista de tus brushes. be\Adobe Photoshop CC 2017

\Presets\Brushes (o la versión que tengas)/Presets/Brushes  



A continuación elige el pincel que quieras para sustituir de tu lista de pinceles actuales por esa nueva lista. También 

puedes añadir unas listas a otras para juntar varios tipos de pinceles y no tener que ir cambiando constantemente si los 

vas a utilizar a la vez. Ahora simplemente elige el pincel que más te guste y pinta con él. 

Al igual que cualquier pincel normal, podrás cambiarle el color, la opacidad, la dureza, el tamaño, la orientación, 

etc. Ten en cuenta que muchos pinceles de efectos especiales no se usan pulsando y arrastrando como un pincel     

normal, sino que están pensados para hacer un simple click y dejar plasmada la imagen tal cual. 

Lugares de donde descargar pinceles. 

https://www.brusheezy.com/brushes/2187-24-clouds ( Nubes ) 

https://redheadstock.deviantart.com/art/Light-Beams-Rays-Photoshop-and-GIMP-Brushes-72493128 /  (Rayos de luz ) 

https://v-k-s.deviantart.com/art/Night-Sky-Brushes-80056134 ( estrellas y planetas) 

https://www.brusheezy.com/brushes/58094-free-smoke-photoshop-brushes ( Humo ) 

https://frostbo.deviantart.com/art/Tree-Brush-SET-1-PS-265177434 ( árboles) 

http://all-free-download.com/photoshop-brushes/download/water-droplets-brush_39892.html. ( Gotas de agua ) 

https://www.brusheezy.com/brushes/13434-falling-leaves. ( Hojas ) 

https://www.brusheezy.com/brushes/57323-free-rain-photoshop-brushes. ( Lluvia ) 

https://perpetualstudios.deviantart.com/art/Broken-Glass-Brushes-Eight-142202161 ( Cristales rotos ) 

https://spar6.deviantart.com/art/Debris-Brush-Set-104719100 ( Partículas ) 

https://falln-stock.deviantart.com/art/Bubbles-Brushes-Set-92728631 ( Burbujas  ) 

https://stalcry.deviantart.com/art/Texture-Brush-Set-212606988 ( Texturas ) 



  Recull de fotografies aportades pels socis de la Penya 

Fotogràfica de Badalona el mes de desembre.  

Pere Mateo  

Albert Gamiz 

Joan Sànchez Moreno 

Recull de fotografies aportades 

pels socis de la Penya Fotogràfica 

de Badalona el mes de novembre.  



Concepción Fernández 

Josep Janer 

Vicente Hernández 



Felicià Sabater 

Jorge Quesada 

José Manuel García 



Fernando García 

Francesc Cabiró 

Joan Ginesta 



Lluís Remón 

Oscar Vivas 

Ruben Aguilar 



Salvador Parreu 

Vicente Maza 

José Manuel García 



Ana Prieto 

Aurelio Pérez 

Eliana Mañas 



Jesús Ortega 

Joan Brió 

Joan Navarro 



Joan Sánchez 

Marta Guerrero 

Vicente Maza 



Atajos en teclado de Photoshop 



L'entrevista del mes. 

.- Pregunta obligada, Com vas començar en aquest món de la fotografia? i quin va ser el motiu que et va portar a 

aquesta afició?. 

La veritat és que des de que tinc records sempre he estat envoltat de fotografies. Quan era petit a casa ja es feien fotos i els 
meus tiets també, encara les conservo. Va ser als 12 anys que em van regalar la meva primera càmera, una Werlisa Color, i 
quan vaig començar a treballar, als 16 anys, em vaig comprar la primera reflex, una Mamiya 500. La meva primera exposició va 
ser a l’Institut Albéniz a l’any 1978, quan feia BUP. 

.- Dins de les diferents especialitats, on et trobes millor.? 

Jo dic que practico la fotografia Casual, això es, faig fotografies sense preparar prèviament. Per això porto sempre la càmera  a 
sobre, pel que pugui sortir. M’agrada molt la fotografia de carrer, perdre’m per la ciutat m’encanta. I també la macrofotografia 
de natura, hi ha molta bellesa a les coses petites! 

.- Creus que el material és més important o en realitat la visió del fotògraf és la que marca una fotografia.?  

A veure, el material és important, però amb un mínim ni hi ha prou. Al final t’acabes acostumant al que tens i li treus un bon 
profit. Amb el temps te’n adones que fa falta ben poca cosa per fer fotos! La visió del fotògraf és realment l’important, el mate-
rial és el mitjà i ajuda a portar-ho a terme, però no crea res. 

.- Algun fotógraf de referència? 

Si digués que no mentiria, però crec que no ho son tant a nivell de la seva obra com per la seva actitud davant la fotografia i la 
vida. Hi han fotògrafs que m’agraden i son famosos, i d’altres no. Si la pregunta és si hi ha algun fotògraf que ha tingut influ-
ència en la meva manera de treballar, aquí si que he de dir que no, al menys de manera concient. 

.- Digues-nos una fotografia que t'hagi impactat i perquè? 

Hi han moltes, en diferents moments de la meva vida, encara que la majoria 
son imatges que tenen a veure amb la gent. Un bon exemple seria l’imatge de 
Therese  Frare de 1990 sobre la mort de David Kirby. 

És una enorme fotografia, que reflexa perfectament el moment d’agonia del 
protagonista i el patiment de la família, i que a la vegada, a nivell visual beu de 
la tradició de la pintura clàssica en quant a composició i col·locació dels ele-
ments. Va ser una imatge que va servir per conscienciar a la gent dels anys 90 
sobre la plaga de la Sida i va ajudar molt i molt a difondre la necessitat de tre-
ballar per evitar escenes com aquesta. 

.- Quin paper juga la formació en el desenvolupament d'un fotògraf.? 

La formació és necessària per que estalvia molt de temps i dona sentit a allò que fem, encara que siguem aficionats.  Les perso-
nes que estudien Belles Arts, o Fotografia inclús, en realitat estan invertint el seu temps en assolir uns coneixements que resu-
meixen experiències d’altres persones des de fa centenars d’anys. Això en quant a nivell estètic, a nivell tècnic la formació és 
bàsica per saber fer servir al 100% els aparells que utilitzem. Sóc defensor de la formació,  crec que és un temps molt ben in-
vertit.  

.- Que creus que es el més important per ser un bon fotògraf? 

Tenir la sang freda de mirar les nostres fotos en perspectiva, com si no fossin nostres,  i pensar si és el que volem o es pot mi-
llorar.  Sempre dic que és molt important fer cursos o tallers d’edició gràfica, que es precisament això. Per fer un projecte, que 
pot ser des de fer  l’album de les vacances fins a una exposició en un museu, fa falta un bon criteri selectiu per triar les imatges 
que farem servir. Aquest criteri el podem desenvolupar amb bona formació i al final ens ajudarà a fer millor fotografies. Quan 
som conscients de les nostres mancances  comencem a millorar, l’edició gràfica ens ajuda en això.  



.-Fins on creus que és important la tècnica del retoc? 

Be, el retoc és per si mateix una eina creativa i no seré jo el que parli malament d’ella. Però si és cert que un excés de retoc fa 
perdre la noció de fotografia realista. Jo sempre dic que faig servir el programa d’edició per ensenyar la imatge d’un moment 
tal com la recordo, i de vegades els records son traïdors.  ¿Fins a on es pot considerar que una imatge té un excés d’edició i 
deixa de ser realista? No hi ha una regla fixa, depèn molt del tipus de fotografia que practiquem, em penso que aquest debat 
es podria estirar eternament. 

.-Que opines de l'aparició de la fotografia digital i del fet que tothom avui pugui disposar d'una càmera? 

Em sembla fantàstic, jo mateix no hauria pogut desenvolupar el meu punt de vista si no hagués sigut per la fotografia digital 
per una simple qüestió de costos, monetària. Crec que tothom té dret a ser fotògraf, a trobar el seu espai dintre de l’art foto-
gràfic, com a mínim tenim el dret a intentar-ho. Un altre cosa és la fotografia professional, aquí si que s’han de respectar els 

.- La fotocomposició és fotografia? 

Crec que si la podríem ficar dintre de l’art fotogràfic, i amb més raó si les imatges que fem servir com a base les fem nosaltres. 
Però és un apartat tan obert i amb tantes variables que en algun cas s’allunya de lo fotogràfic. Però penso que si, en general 

.- Un llibre recomanat? 

Qualsevol d’autors i autores de casa nostre. Hem de recolzar l’industria i els autors d’aquí, és fonamental. No hi ha cosa més 
preuada que anar a una llibreria i passejar la vista per la secció de fotografia per trobar fotògrafs i fotògrafes que ens podem 
creuar pel carrer, pot ser algun dia nosaltres podrem estar allà. 

.- Una pel·lícula? 

Qualsevol amb una bona fotografia.  A la xarxa hi han llocs on es recomanen bones pel·lícules sota aquest punt de vista, o fent 
servir el criteri dels premis oscar en aquest apartat, per exemple. Hi han directors de cinema que son molt bon fotògrafs i això 
es nota en les seves pel·lícules.   

.- Uns concells per fer bones fotos. 

La composició és la meva religió. La diferència entre una bona fotografia i un altre que no ho es tant a la mateixa situació, és la 
composició. Per tant, crec que hem de cuidar la composició de les imatges. En aquest sentit, cada vegada més tendeixo a la 
senzillesa, a ficar pocs elements dintre de l’enquadrament i a buscar un punt de vista en el qual quedin ordenats per que no 
siguin estridents visualment.  Si tenim temps, és important repassar els marges de la foto abans de fer-la per comprovar si és 
això el que volíem ensenyar o sobra algun element, i també si aquell és el millor punt de vista. La autocrítica per millorar ha de 
començar abans de fer la foto! 

.– Projectes? 

En aquest moments de començament d’any hem acabat un munt de projectes i és un moment d’impàs. Però estem al mig del 
projecte d’edició d’un llibre molt maco que veurà la llum dintre d’uns mesos, és un bon projecte  que em fa molta il·lusió. Els 
projectes, per petits que siguin, donen vida a l’art.  No hi ha millor motivació que trobar un projecte per portar endavant i us 
animo a fer-ho!   


