


Encetem el mes de maig, el de les festes de la nostra 
ciutat, inaugura'n l'exposició de Mirades, la sisena edi-
ció.  

Aquest mes s'ens acumularà la feina, tenim 

festes, actes, esdeveniments per a tota  

la ciutat, o sigui que prepareu-vos a 

netejar bé els objectius.  

Per part de les revistes, TOT Badalo- 

na i Diari de Badalona, s'ens demana 

col·laboració per documentar els esde- 

veniments de la festa de maig enviant les 

nostres fotografies a redcio@independentbdn.cat  

i a diseny@totbadalona.com. 

 
També un emplacem a participar en el concurs que orga-
nitza l'entitat i que es va presentar el dia 27. 

Agrair la participació dels socis en l'Assablea extraor-
dinària, a on es va acordar per unanimitat pujar 
la quota de l'entitat a 40 € anuals i a poder fer unes des-
peses per part de la junta de material pel'ús de l'entitat.  



Nacida en Dresden (Alemania Oriental, 1969) es una fotógrafa de arte 
contemporáneo que destaca por sus retratos surrealistas de niños 
pequeños. 

Abandonó Alemania Oriental un poco antes de la caída del Muro de 
Berlin para viajar a Munich donde studió pintura en la Akademie der 
Bildenden Künste. En 1999 comenzó a 
realizar fotografías. 

Las imágenes de Loretta Lux se logran 
mediante una mezcla de fotografía, 
pintura y manipulación digital, mediante 
las cuales distorsiona proporciones y 
coloca a los niños en extraños escenarios. 

Trabajó durante algunos años en Irlanda, 

pero actualmente vive y trabaja en 

Mónaco. 

Se tratan de retratos que recuerdan los 
envarados retratos de la aristocracia de  

los maestros de la pintura 
flamenca. Entre las influencias 
de Lux pueden contarse los 
maestros españoles Francisco 
de Goya y Diego Velázquez. 

LORETA LUX  



Su aproximación es fría y sin sentimentalismos, en el estilo documental 
de Bernd y Hilla Becher. Sus fotografías tienen más que ver con las metáfo-
ras de la inocencia infantil que con la psicología de sus modelos. 

 

 

 

 

 

Ha realizado exposiciones individuales 
en el  Stadtmuseumin Muenster (2003), el Fotomuseum den Haag en La Ha-
ya (2005),  el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en México 
(2008),  y el Kulturhuset in Estocolmo (2009). 

 

 

 

 

Recibió el Infinity Award del International Center of Photography (ICP) en 
Nueva York. 

https://oscarenfotos.com/2013/09/29/el-paisaje-industrial-de-bernd-y-hilla-becher/


                            Autoretrat 
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Recordar el proper mes autoretrat 



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?.  

Com moltes coses que succeeixen a la vida, va  

començar sense adonar-me. Vaig tenir el meu  

primer contacte amb la fotografia durant els  

meus estudis artístics a l’Escola Massana.  

Va ser un primer contacte interessant, ja que va ser treballant en analògic i 

revelant en laboratori. Agraeixo haver tingut aquesta oportunitat ja que molts 

fotògrafs contemporanis meus no han tingut aquesta experiència. De tota ma-

nera no va ser en aquest moment que em vaig aficionar, sinó uns anys més 

tard, ja sent guia de muntanya, quan un amic em va deixar una càmera digital 

durant un viatge als Alps francesos. Va ser durant aquest viatge que em vaig 

adonar que m’agradava documentar tot el que passava durant aquest viatge: 

els fets, els paisatges, etc.  

Durant molts anys vaig tenir clar que lo meu eren l’art i la natura, però fins 

que no va arribar la fotografia no vaig veure que ho podia lligar tot i donar-li 

sentit.  

Marta Bretó 

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

Sóc fotògrafa de natura, especialitzada en paisatges nocturns. M’agrada pas-

sar hores perduda enmig del no-res, gaudint de la natura i fotografiant allò 

que més m’inspira. El paisatge m’impressiona, la fauna m’emociona i la flora 

em captiva, però de tots poder em crida d’una manera especial la nit. Des del 

2009 que recullo amb la meva càmera els paisatges més estrellats i les nits 

més fosques, majoritàriament en paisatges de muntanya.  

.- ¿Creus que el material és  important  l hora de fer una fotografía o en 

realitat la visió del fotògraf és la que marca el resultat.?  

Per suposat penso que la visió i creativitat del fotògraf sempre són el més im-

portant, sense cap mena de dubte. Si no tenim un bon ull però comptem amb 

un equip excepcionalment modern i car el resultat podria ser unes imatges de 

qualitat immillorable però estèticament horribles. Quin desastre, no? Per des-

comptat, amb la creativitat tampoc ho tenim tot. Amb un bon equip assegu-

rem molt millor la qualitat i nitidesa de les nostres fotografies.  



De poc serveix disparar 300 fotografies a un lleopard del es neus si resulta que 

després totes queden trepidades per una mala estabilització de l teleobjectiu.  

.- ¿Algun fotògraf de referència?  

Hi ha milers de fotògrafs amb un treball impressionant. Poder els més repetits 

en la historia serien Ansel Adams i Gallen Rowell però dels més propers i du-

rant els meus inicis sempre em va inspirar en Manel Soria, a qui vaig tenir l’ho-

nor de tenir com a professor a la Universitat durant la carrera de Fotografia i 

Creació Digital, i proper en el temps però no en l’espai en Masahiro Miyasaka, 

per la seva visió tant personal dels paisatges nocturns. Però si només  

pogués dir un nom penso que seria en Vincent Munier. Les seves imatges de 

fauna, en especial la fauna àrtica et deixen literalment glaçat, son molt impac-

tants i d’una bellesa excepcional.  

.- ¿Una fotografía en especial 

que t´agradi?  

Qualsevol de Ragnar Axelsson. 

Sobretot si és de zones àrtiques. 

Te una visió molt personal i quan 

veus les seves imatges realment 

et traslladen al lloc i el moment 

de la foto. El fred, les dures con-

dicions de l’àrtic... es poden sen-

tir només veient la fotografia.  

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

La formació és molt important. Pot ser formació reglada, en cursets o inclús 

formació autodidacta, però és necessari entendre les bases per tal de poder 

avançar. A partir d’aquest inici, tornem a la importància de la creativitat. Hi ha 

qui necessitarà una major base formativa i hi haurà qui requereixi treballar més 

la seva visió personal, però sigui com sigui penso que sempre estem aprenent, 

i que aprendre coses noves sempre fa millorar la nostra visió.   

Jo mateixa en soc un exemple: m’he format com a fotògrafa professional a la 

UPC i actualment jo també imparteixo classes, tant a la Universitat com a nivell 

d’escoles de fotografia (Nikon School, Casanova foto, etc), entitats i associa-

cions de fotografia.  

És important formar-nos en tots els aspectes. Evidentment el fotogràfic és im-

portant. Però no només cal aprendre com obtenir bons resultats. Cal entendre i 

comprendre allò que fotografiem.   

  



En el meu cas és la natura. Jo llegeixo constantment sobre meteorologia, cli-

matologia, astronomia o fins i tot costums i curiositats de la flora i fauna. Enten-

dre millor el que fotografio em pot donar nous punts de vista i saber quina serà 

la millor manera d’encarar un projecte.  

 .-¿ Que creus que és el més im-

portant per ser un bon fotògraf?  

Poder el més important hauria de 

ser que allò que fotografiïs t’emo-

cioni realment. Quan una cosa 

t’emociona la treballes amb un 

sentiment especial, i això sense 

dubte s’ha de notar en les teves 

imatges.  

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

La paraula “retoc” sol ser sinònim de bruixeria en molts cercles fotogràfics, i el 

problema és que a dia d’avui costa saber a què ens referim exactament al dir 

que revelem, retoquem o manipulem les nostres imatges.  

Primer de tot hem de deixar clar que hi ha dos tipus de revelatges en les imat-

ges digitals. El primer, al que podríem anomenar revelatge bàsic (per posar un 

nom), seria aquell absolutament indiscutible per ningú: un ajustament de l’arxiu 

RAW. Estaríem parlant de petites correccions a nivell general, com ara el con-

trast, la reducció de soroll, la saturació, la nitidesa, o inclús petits re enquadra-

ments o neteja de taques al sensor.  

A partir d’aquí hi ha coses que, en funció del tipus de fotografia que un fa, es-

tan ben vistes o no, però en tal cas, cadascú ha de saber què vol fer i que no. 

Cadascú és l’artista de la seva pròpia obra i ningú li ha de dir que pot fer i que 

no amb les seves imatges.  

Personalment jo treballo la fotografia de natura, que està bastant, per no dir to-

talment inclosa en el sac de la fotografia documental i per tant, els fotomuntat-

ges i manipulacions no estan ben vistos ni permesos en general, perquè s’en-

tén que alteren la realitat. No obstant, existeixen tècniques de fotomuntatge 

com el focus stacking, l’apilat de fotografies, el muntatge panoràmic o l’HDR, 

que són tècniques que existeixen precisament amb la intenció d’ajustar al 

màxim possible la imatge a la realitat. Algunes d’aquestes tècniques son molt 

utilitzades en medecina o astrofísica, precisament per aquests motiu, i sense 

elles no podríem diagnosticar greus malalties ni saber de quins elements es 

composen les estrelles. Així que suposo que us feu la idea de com a alguns 

ens fa angúnia quan es parla tant malament d’aquestes tècniques.   



Penso que més que parlar de si és correcte que s’utilitzi el retoc, el que s’hau-

ria de veure és en quin àmbit s’està utilitzant i amb quina finalitat.  

-¿Que opines de l'aparició de la fotografia digital i del fet que tothom 

avui pugui disposar d'una càmera?  

Penso que com tot, te una part positiva i una de negativa.   

Positiva perquè avui dia hi ha fotografia a tot arreu. Si et trobes de viatge i 

tens un problema amb l’equip és senzill trobar un recanvi. L’era digital permet 

a més que puguem compartir amb extrema facilitat les nostres imatges, ja si-

gui a través d’email, xarxes socials o aplicacions del telèfon. Les marques 

treuen nous models a velocitats de vertigen i milloren les seves característi-

ques constantment, deixant enrere models que baixen de preu i es fan més 

accessibles ràpidament.  

Negativa perquè el fet que tothom tingui una càmera a mà ha afavorit l’intru-

sisme laboral per una banda i per l’altre, fa que es valori cada cop menys la 

feina del fotògraf. Aquests dos motius fa que avui dia guanyar-se la vida com 

a fotògraf, sigui extremadament complicat.  

.- ¿La fotocomposició és fotogra-

fia?  

 Si  

.-¿Un llibre recomanat?  

Mountain Light, de Gallen Rowell. 

En aquest llibre, Rowell explica la 

seva manera de comprendre el pai-

satge i la seva recerca personal del  

que ell anomenava “paisatges dinàmics”, a causa de les llums canviants, la 

meteorologia i altres fenòmens que modifiquen temporalment la manera en la 

que se’ns mostra la natura.  

.-¿Una pel·lícula?  

Into the Wild, de Sean Penn, traduïda al castellà com a “Hacia rutes salvajes”, 

inspirada en la novel·la homònima de John Krakauer i en la qual es narra la 

vida de Christopher McCandless, qui decideix abandonar una futura vida 

d’èxits per viure aventures en solitari a la natura més salvatge.  

.- Uns consells per fer bones fotos.  

Segons el meu entendre la fotografia de natura hi ha dos tipus de fotos: les 

espontànies i les treballades. Personalment m’agraden més les primeres.  



Aquestes apareixen sense buscar-les, generalment quan em trobo de viatge, a 

la muntanya, o fent un trekking a l’estranger. En aquest tipus d’activitats no pots 

comptar amb massa temps per encantar-te en un únic punt ni duus tot el mate-

rial que sol utilitzar tot fotògraf, però l’entorn feréstec et regala sovint moments 

de llum, atmosferes o aparicions de fauna espontànies. En aquests casos un 

consell podria ser entrenar la vista i estar preparat en tot moment per el que pu-

gui passar. Deixar preparats uns paràmetres aproximats si es sospita que pot 

aparèixer un animal, per exemple, agilitza la reacció i garanteix un major temps 

per fer la fotografia.   

L’altre tipus de foto seria la foto treballada: anem a una ubicació concreta a fo-

tografiar un paisatge concret, un fenomen, una flor, un animal en concret. En 

aquest cas recomano molta paciència i anar amb molt de temps. Aprendre a 

abstreure’s i gaudir les diferents llums i atmosferes que ofereixi el dia.  

.- ¿Projectes?  

Sempre. Recentment he acabat un 

dels més llargs que he realitzat, Si-

deral, culminant en un llibre que re-

centment ha estat recomanat per les 

prestigioses revistes “Viajes National 

Geographic” i “Lonely Planet”.  

Sideral és el resultat de gairebé 10 anys fotografiant el cel. És un llibre sobre 

les estrelles a través dels ulls de la fotografia, la ciència, la natura i dels mites. 

Des de les estrelles i les constel·lacions fins a la magnífica Via Làctia. Des dels 

moviments del nostre satèl·lit fins fenòmens com eclipsis, cometes i aurores 

boreals: Sideral és un viatge apassionat a través del temps i la màgia de la nit 

amb la companyia de les estrelles.  

El llibre també està ple d’aventures i experiències personals. Cada fotografia 

és acompanyada de la seva descripció, que pot ser una explicació astronòmi-

ca, una tècnica fotogràfica, un discurs de composició o fins i tot una història 

personal. A més, per l’alegria dels fotògrafs i aficionats, tots els ajustos tècnics, 

com la velocitat d’obturació, l’obertura, la càmera i els objectius utilitzats, es 

mostren en cada imatge del llibre.  

Paral·lelament he estat i estic treballant en altres projectes diferents. Alguns 

d’ells ja van agafant forma i espero poder parlar-ne aviat. D’altres encara s’es-

Web: https://martabreto.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/martabretonaturephotography/  







Setmana Santa 

José Requena 

Felicià Sabater 

Albert Gamiz 

Victor Ronda 

Miguel A. Arenas 



Un soci una foto. 

Lluís Gardeta 

Hi escollit aquest treball per la revista per varis motius, en 

primer lloc perquè cada cop que la veig em venen grans 

records amb els companys d’aventures, en segon lloc per-

què la vaig presentar a una de les expos del Viver i va ser 

seleccionada com fotografia del cartell i en tercer lloc per-

què crec que la fotografia té unes certes anècdotes i tècni-

ques que poden ser interessants de conèixer per algú de 

vosaltres, o al menys això breu en les explicacions, doncs 

això, ara sabreu el què es bo, jajajaja.  

La foto es va fer a les 8:55 del matí del dia 5 del mes de Març de 2017 al Delta de l’Ebre 

durant el transcurs d’un NS Adventure Weekend, en companyia de grans fotògrafs i mi-

llors amics.  

Ja portàvem una hora llarga, ficats dintre l’aigua amb els nostres equips, xalant com a 

boixos fent la sortida de sol en un entorn impressionant, el Delta té un entorn i una llum 

molt especial per a nosaltres els fotògrafs. Ja despuntava el sol per l’horitzó i ja comença-

va a haver-hi molta més llum per el que vaig decidir endinsar-me més en l’aigua per anar 

a buscar les xarxes de pesca i tenir-les més a prop, on ja hi eren un parell de companys 

treballant. 



 Quan vaig arribar ells ja marxaven a un altre cantó, però jo em vaig quedar bocabadat mi-

rant la forma de traure-li suc a aquella xarxa. Hi havia que donar-se pressa ja que la llum 

anava augmentant ràpidament. 

 Volia donar-li un toc especial a la foto i per això necessitava afegir-li una mica de movi-

ment a l’escena, per crear l’efecte just de seda a l’aigua i que els núvols del fons tinguessin 

una mica de gràcia i la foto no semblés una postal. Vaig buscar l’angle més adequat fent 

entrar la llum pel darrere, que per cert tenia un to daurat molt maco, vaig ficar un filtre 

ND64 de 6 passes i un degradat suau de 3 passes per igualar la llum del cel. El resultat em 

va agradar força encara que vaig veure un problema al ampliar la foto i veure els detalls, hi 

havia una mica de vent i amb aquest temps d’exposició efectivament la xarxa també es 

movia. 

 Havia que pensar amb agilitat, la llum canviava molt ràpidament, havia que donar-se pres-

sa. Si treia el filtres per escorçar el temps d’exposició la foto perdia la gràcia, podia intentar 

posar un filtre de menys densitat, però no tenia, també podia traure el degradat suau per 

igualar el cel i després treballar-ho a posteriori al processat, semblava aquesta última la 

millor opció, però de vegades els elements també s’alien amb els fotògrafs i va haver un 

moment que el vent va amainar el suficient, ho vaig aprofitar sense pensar-ho i vaig fer l’úl-

tima exposició que diuen sempre que es la bona, i així vaig poder tenir l’efecte desitjat. 

 La foto està processada amb Lightroom i molta estima, la mateixa amb la que us ho he 

volgut explicar. 

 Ha sigut un plaer poder participar a la revista de la Penya i compartir amb tots vosaltres 

l’experiència. 

Lluís Gardeta 

Equip i paràmetres: 

Nikon D810 Nikkor AF-S NIKKOR 14-24mm  

f/2.8G ED a 14mm Filtres NISI de 150, ND64 i ND degradat Soft 

0.9  

ISO 64 70 seg. 
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Recull de fotografies aportades pels socis de la Penya 

Fotogràfica de Badalona el mes d´abril. 

Alfonso Rojo 

Aurelio Pérez 

Carol Maza 



David Rodriguez 

Eduard Abad 

Enric Tarragó 



Feli Caravaca 

Fernando García 

Felicià Sabater 



Francesc Cabiró 

Gabriel Castro 

JeaúaCrespo 



Jesús Ortega 

Joan Brió 

Joan Ginesta 



Joan Navarro 

Joan Sánchez 

Jorge Quesada 



José A. Lara 

José Manuel García 

José Requena 



Justi Peñas 

Juan José Martinez 

Josep Gabalda 



Lluís Gardeta 

Oscar Vivas 

Pere Mateo 



Vicente Maza 

Salvador Parreu 

Rafael Montenegro 



Victor Ronda 

Participació dels nostres socis a la Federació 

Catalana de Fotografia  





Del dia sis d'abril fins al 20, vàrem tenir al 
centre cívic de Dalt de la Vila, l'exposició de 
fotografies dedicades al circ Raluy històric. 
Donat que molta gent no va poder veure-la a 
partir de la segona quinzena de maig 
es podrá veura a la sala del pàrquing de 
l'edifici del Viver.  



Activitat mes de maig 


