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1. El RAW, el negatiu digital

1.1. Negatius d'abans i ara

1.1.1. Els negatius de tota la vida

El terme negatiu digital s'ha fet popular darrerament amb la proliferació de les

càmeres reflex digitals. Segurament el mot per a denominar aquest tipus de

material hauria pogut ser ben bé un altre i vés a saber fins a quin punt ha

influït la història secular de la fotografia per a escollir aquest terme i no un

altre. Perquè del que estem parlant sí que és alguna cosa digital, però no és tant

clar que sigui un negatiu. Potser que comencem primer per la història d'on ve.

De fet, aquesta història és la mateixa que la de la fotografia. El fotògraf sempre

ha treballat amb la llum. Captar els matisos, les qualitats, les textures que una

il·luminació crea sobre els objectes o el contrast que crea en una escena ha estat

sempre la tasca primària del fotògraf. I el primer pas de l'acte fotogràfic ha estat

sempre disparar la càmera, impressionar un negatiu. En la fotografia clàssica,

el material primari de treball era una pel·lícula de material flexible sobre la

qual es col·locava una emulsió sensible a la llum. L'acte d'impressionar aquest

negatiu era crític per a tot el procés posterior. En certa manera, era una mena

de taló d'Aquil·les. D'una banda, era el moment en què s'enquadrava l'escena.

Posteriorment, es podia modificar lleugerament a la cambra fosca, però només

per a retallar alguna vora del que es captava en aquest moment. De l'altra, era

el moment en què s'impressionava. Exposar correctament la pel·lícula era un

procediment imprescindible per a arribar al final del procés amb una bona

imatge. Era una condició necessària però no única. I d'una altra banda no hi

havia una única forma correcta d'exposar.

Si l'escena era de tons uniformes, el fotògraf es podia refiar força de la lectura

del fotòmetre. Si era una escena amb contrastos importants entre les llums

altes i les ombres, el fotògraf havia de decidir on prioritzava l'exposició. Tre-

ballant en negatiu la norma deia que calia exposar per a les ombres i revelar

per a les llums, la qual cosa volia dir que en exposar per a les ombres donà-

vem més llum del compte a les àrees de llums altes i que si amb aquesta expo-

sició revelàvem amb els temps normals les zones de llums es cremaven. Per

això, calia revelar per a les llums, és a dir, escurçar el temps de revelatge per

a compensar l'exposició extra que havíem donat per a exposar correctament

les zones d'ombra. Fos quina fos la situació de l'exposició el pas següent era

el revelatge del negatiu.
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El negatiu era una cosa crítica per al fotògraf. Els guardava convenientment,

n'etiquetava els sobres i arxivava milers de negatius en molts casos. Sempre es

podia haver de tornar a cercar un negatiu per a fer una còpia nova. O una còpia

diferent. D'un mateix negatiu, en podien sortir múltiples versions en paper.

El simple fet de treballar amb paper de més o menys contrast donava lloc a

resultats diferents. Però també es podien fer reserves i màscares. Novament, el

fotògraf pintava amb la llum. En aquest cas, projectava des del negatiu al paper

mitjançant l'ampliadora. Podia obtenir fotografies de dimensions variables, la

grandària de la còpia era un factor directament proporcional a la distància a

la qual s'enlairava el capçal de l'ampliadora. De la cambra fosca, el fotògraf

en treia còpies de paper. En algun armari o calaixera de casa seva segur que

guardava els negatius com el seu tresor més preuat.

I ara parlem del negatiu digital. Tenen alguna cosa en comú els negatius tra-

dicionals i els negatius digitals? Potser la resposta és que sí i que no.

1.1.2. Els negatius de fa quatre dies

Bé, en contraposició als negatius tradicionals tenim els negatius digitals. En

certa manera, són com els de sempre. Sobretot per la seva importància, perquè

per al fotògraf digital disposar d'un negatiu és una cosa crítica. D'un negatiu,

en podrà treure múltiples còpies i fins i tot múltiples versions. Una mica com

passava amb el fotògraf de sempre.

El negatiu digital conté molta més informació que una còpia (i en el món di-

gital una còpia pot ser tan un arxiu en PSD, en TIF, en JPG com també pot

ser una impressió). De fet, conté tota la riquesa de la llum que hi havia en el

moment de fer la fotografia. En certa manera, és com si el fotògraf tingués a

l'ordinador tota la informació de la llum de l'escena fotografiada. La pot ma-

nipular, ajustar, modificar. En pot extreure còpies en color, en blanc i negre, de

contrast alt o baix, amb ajustaments de blancs amb tonalitats fredes o càlides.

Sempre que conservi el negatiu digital podrà reeditar la fotografia.

Ara bé, malgrat les similituds també hi ha diferències. El negatiu fotoquímic

era un registre de sals de plata ennegrides per l'acció de la llum incident. En els

punts en què havia tocat la llum, la sal s'ennegria; en les zones fosques en què

no havia incidit llum, les sals es perdien i el negatiu era transparent. Per això

era un negatiu, un registre en fosc de la llum i en clar de les ombres. Aquest

negatiu posat a l'ampliadora acomplia la funció inversa. Les zones transparents

deixaven passar la llum i ennegrien el paper. Les zones fosques del negatiu

retenien la llum i es convertien en les zones clares de la còpia.

El negatiu digital no presenta una inversió de colors igual que feia el negatiu

fotoquímic. De fet, és un registre de la llum incident amb tota la seva rique-

sa de colors i tons. Malgrat això es denomina negatiu. Potser per una inèrcia

romàntica que fa que al fotògraf encara li agradi pensar que conserva negatius
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de les seves fotografies. I potser per aquesta mateixa mena de romanticisme

també de la conversió del negatiu digital en imatge fotogràfica que es fa a

l'ordinador, se'n diu també revelatge. I els programes que ho fan reveladors.

Ja veiem que un negatiu digital no és ben bé un negatiu com els d'abans.

1.2. El negatiu digital

En primer lloc, cal concretar que no totes les càmeres permeten treballar en

format de negatiu digital. Les rèflex, totes; de les compactes, només unes quan-

tes. Explicarem ara en què consisteix, però cal dir abans de tot una cosa que es

pot deduir dels comentaris que s'han anat fent fins ara. És molt recomanable

optar per una càmera que permeti aquest format, necessari i fins i tot impres-

cindible en funció de la nostra dedicació a la fotografia. Si simplement tenim

en la fotografia un sistema de generar records i valorem sobretot la immedia-

tesa i facilitat de la fotografia digital no ens caldrà el format. Si pretenem fer

fotografia controlant i experimentant el procés ens serà necessari el negatiu

digital. De fet, no és una situació gaire diferent de la de fa uns anys amb la

fotografia tradicional. Molts dels qui feien fotos simplement disparaven i du-

ien els rodets a revelar. Només uns quants tenien laboratori a casa i invertien

hores i hores en fer fotografia. Ara és una mica el mateix, només que hi ha

molta més gent amb càmeres i moltíssima més gent que les edita. I d'altra ban-

da treballar en negatiu digital requereix més temps, no té tanta immediatesa.

Però és molt més assequible ara treballar en negatiu digital que no pas abans

entrar al laboratori.

El negatiu digital no és pròpiament una imatge. No podem posar l'arxiu en un

ordinador i veure'l sense cap mena d'ajuda com faríem amb un JPG o un TIF.

Cal un programari que interpreti la informació que conté l'arxiu i el mostri en

forma d'imatge. La informació que conté l'arxiu és la de la llum que va arribar

al sensor en el moment de fer la fotografia. Cadascun dels píxels del sensor va

rebre una llum determinada i la va digitalitzar. La va convertir a dígits en una

profunditat de color determinada. Probablement i en la major part dels casos

a 12 bits, tot i que hi ha alguna càmera que ho fa també a 8 bits. És aquesta

informació en brut de les intensitats de cadascun dels canals primaris, vermell,

verd i blau, la que es guarda a l'arxiu. No hi ha compressió i per tant tampoc

no hi ha pèrdues derivades. És un arxiu que si no s'interpreta (habitualment

es parla de revelar) no mostra res. I quan l'obrim, per defecte, sovint resulta

decebedor. Acostumats a veure fotografies instantànies a la càmera digital que

queden molt bé aquí veiem una imatge sense gaire gràcia. La fotografia en JPG

que ens mostra la càmera és una imatge que ja ha estat interpretada. De fet,

veiem la versió que en fa el programari de la càmera. En el negatiu digital serem

nosaltres els qui donem la nostra versió de la fotografia. En el moment d'obrir

el negatiu ens acostumem a trobar amb una imatge amb poc impacte però que

conté prou informació latent com perquè puguem fer la nostra interpretació

particular i personal de la fotografia.
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1.3. El JPEG

El JPEG, la fotografia que genera habitualment una càmera digital compacta

i que veiem immediatament després de disparar per tal de captar una escena,

és el resultat d'un procés complex. La llum ha arribat al sensor de la càmera,

els píxels han captat la informació dels tres canals primaris de la llum i el pro-

gramari de la càmera l'ha interpretat. Ha fet el balanç de blancs (a partir dels

ajustaments que hàgim posat a la càmera), ha ajustat les lluminositats màxi-

mes i mínimes (de manera automàtica o segons els paràmetres d'exposició que

li haguem donat), ha aplicat una corba de to amb un contrast determinat, ha

eliminat el soroll en la mesura del possible, ha convertit la informació captada

amb una determinada profunditat de color (potser 12 bits) a un espai de color

de 8 bits. I ja tenim foto. Després de tot aquest procés que el processador de la

càmera ha dut a terme en fraccions de segon ja disposem de la fotografia. Se-

gurament més impactant que si veiéssim una primera mostra en negatiu digi-

tal. Més atractiva, però amb menys possibilitats de canvi si en volem fer algun.

D'altra banda, el JPEG té avantatges. No ens dóna més feina si no hi volem

fer res més. El podem publicar al Web, enviar a una impressora, incloure en

un vídeo, enviar per Bluetooth si l'hem fet amb el telèfon mòbil de manera

instantània.

El JPEG és un format estàndard que qualsevol programari i sistema operatiu

pot visualitzar sense problemes. Té una profunditat de color de 8 bits i es ge-

nera a la mateixa càmera. Com que és comprimit ocupa poc espai (un bon

avantatge per a optimitzar la capacitat de la targeta). D'altra banda, és més

contrastat i nítid que el negatiu digital, però té menys rang dinàmic. El nom-

bre de zones que pot representar és inferior que en el cas del negatiu digital.

1.4. El RAW

El raw és la forma genèrica com es coneix el negatiu digital. Raw, en

anglès 'cru, sense refinat, en brut'. El raw és informació en brut de la

llum.

El sensor de la càmera pot captar fins a 4.096 nivells d'informació per cada pí-

xel. El resultat d'una profunditat de color de 16 bits per canal que seria l'òptima

(16 * 16 * 16 = 4.096). El negatiu digital desa aquesta informació en brut, no

en forma d'arxiu d'imatge. Per a això, cal un programa per a interpretar la in-

formació i visualitzar-la. És el que anomenem revelador de raws. El raw no

comprimeix la imatge, el pes dels arxius generats té una relació directa amb

els megapíxels del sensor.
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El raw és un format genèric. Cada marca fotogràfica dissenya el seu propi ti-

pus de raw i crea un arxiu propietari. Per exemple, els raws de la Nikon són

arxius amb extensió NEF. Els de Canon, CR2. També hi ha alguns formats en

raw lliures. A diferència del JPG, els raw no són estàndard. Hi ha programes

específics per a tipus d'arxius concrets (les cases comercials que tenen el seu

propi raw acostumen a proporcionar també el programari per a processar-los),

però els problemes de compatibilat són evidents.

Adobe ha creat també el seu propi format de raw. Es tracta del DNG. Recoma-

nem la lectura de la pàgina d'informació que presenta l'Adobe i en particular

destaquem que

"el negatiu digital DNG és un format d'arxiu disponible públicament dissenyat per als
arxius sense processar que generen les càmeres digitals. El DNG supleix, així, la manca
d'un estàndard obert per als arxius sense processar generats per diferents models de cà-
meres, alhora que permet que els fotògrafs accedeixin als seus arxius en el futur".

Així, doncs, si disparem amb la nostra càmera reflex en raw podem mantenir

el format d'arxiu que presenta i editar tots els canvis i les modificacions que hi

fem. És una opció vàlida. O podem convertir el raw de la nostra càmera a DNG.

Una altra opció també vàlida. En els dos casos disposarem de tota la riquesa

de processament que ens dóna el tipus d'arxiu amb el qual estem treballant.

En cas que vulguem convertir els formats de la nostra càmera a DNG ho po-

dem fer de diverses maneres. Les darreres versions de Photoshop incorporen

l'Adobe Camera Raw que permet obrir la major part dels arxius raw propis dels

fabricants de càmeres digitals. I des d'aquest programa podrem editar el nostre

arxiu en el seu format original o convertir-lo a DNG.

Si tenim una versió antiga de Photoshop que contingui l'Adobe Camera Raw

però que no llegeixi un format de raw determinat, disposem de l'opció de

l'Adobe DNG Converter. Es tracta d'un programa per a conversió dels formats

raw que ens podem descarregar de la mateixa pàgina que hem indicat abans.

1.5. Reveladors de raw

Entenem com a reveladors�de�raw els programes capaços de processar

la informació en brut que hi ha a l'arxiu que ha generat la càmera i que

conté la informació en brut de la llum.

En disposem de molts i no és intenció ara d'analitzar-los en detall. En tot cas,

si es vol entrar a fons en la comparació i l'anàlisi de les seves capacitats, reco-

manem l'excel·lent article d'Hugo Rodríguez.

Fent una relació de les opcions tenim:

http://www.adobe.com/es/products/dng/
http://www.hugorodriguez.com/index_programas_raw.php
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• Adobe Camera RAW (ACR). Programa integrat a Photoshop

• Adobe Lightroom. Programa d'Adobe que no s'inclou en els paquets inte-

grats

• Bibble Pro

• CaptureOne

• Nikon Capture

• RawShooter

• Raw Developer

• Apple Aperture v1.5
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2. La taula de llum i l'arxiu de fotografies

Tal com hem fet en l'apartat anterior partirem d'una de les eines tradicionals

del fotògraf per introduir recursos digitals que acompleixen una funció similar.

Però cal dir que la versió digital del que podríem dir la taula de llum supera

amb escreix les potencialitats que tenia aquesta.

Una vegada impressionats els rodets, el fotògraf en feia tires amb còpies de

contacte. Aquestes còpies passaven a la taula de llum. Una caixa amb una

superfície translúcida que s'il·luminava en el seu interior de manera que es

podien veure a la llum les còpies de contacte dels negatius. En el cas de les

diapositives, també servia per a veure-les a través de la llum. Aquí és on es

revisava el treball, les diferents versions d'un tema o d'un motiu que havien

quedat reflectides en els diferents negatius. Sovint es dibuixava amb retolador

sobre les còpies emmarcant les zones vàlides de les imatges i descartant les

àrees que es consideraven no aprofitables. Aquesta mateixa operació tenia lloc

sovint sobre les còpies en paper retallant les zones que calia descartar per tal

de reenquadrar correctament les imatges.

2.1. Funcionalitats de l'Adobe Bridge

De fet, no hi ha un equivalent en l'entorn digital que es pugui relacionar al

cent per cent amb la taula de llum. Però sí que tenim eines que permeten dur a

terme funcions similars i que com acostuma a passar amb el digital les superen

ampliant-ne notablement les possibilitats.

En l'entorn del paquet de programes Adobe, l'Adobe Bridge té unes funciona-

litats extenses. De fet, permet una gestió integrada de tots els programes del

paquet i una optimització notable dels fluxos de treball. Ara, pel que fa a la

imatge fotogràfica, és un programa que permet al fotògraf dur a terme les ope-

racions que en l'entorn tradicional feia amb la taula de llum.
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No entrarem a fons en totes les funcionalitats de l'Adobe Bridge sinó que fa-

rem un recorregut per algunes de les funciones que ens permeten gestionar

les fotografies. En primer lloc, podem veure en el gràfic precedent que la in-

terfície del programa es divideix en dues parts principals. A l'esquerra tenim

l'estructura de carpetes de la unitat que tinguem seleccionada en el nostre

equip. En l'exemple veiem que tenim activa la pestanya CARPETAS. A la dreta

tenim l'espai per a la visualització. Pot prendre diverses configuracions, una de

les quals, com veurem, es denomina precisament taula de llum, de la qual hem

pres l'analogia amb les taules de llum tradicionals. Però, com ja hem comentat

i anem veient, la funcionalitat del Bridge va molt més enllà d'aquesta funció.

La selecció d'una configuració concreta en aquest espai es duu a terme clicant

amb el botó dret sobre una de les opcions que hi ha a la part superior. A con-

tinuació, se selecciona l'opció concreta que es vol en el menú desplegable que

apareix.

En el primer exemple que trobareu a continuació tenim activa la pestanya

BÁSICOS. Es mostra una representació icònica de les fotografies que conté la

carpeta que tenim activa en la part esquerra. La grandària d'aquestes icones

és variable i la podem manipular amb el control que podem desplaçar i que

es troba a la part inferior de la finestra. A la part de la dreta de la finestra
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es mostra, en una finestra petita, una visualització de la fotografia activa. En

l'espai inferior a la finestra de previsualització es mostra una pestanya amb les

metadades de la fotografia activa o una pestanya amb les possibles paraules

clau que tinguem definides.

En el gràfic següent es mostra la situació inversa. PREVISUALIZAR prioritza la

grandària de la finestra de previsualització i minimitza l'espai que conté tota

la relació de fotografies.
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L'opció de taula de llum, MESA�DE�LUZ, amaga la major part dels taulers i

només mostra el de contingut. Les fotografies es visualitzen en conjunt. Aques-

ta configuració és la més similar a la taula de llum tradicional.

En l'opció de TIRA�DE�DIAPOSITIVAS es visualitza a la part inferior el tauler

de contingut amb una distribució horitzontal de les fotografies que hi ha dins

d'una carpeta.
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En la configuració de METADATOS en el tauler de contingut es mostra una

relació de les fotografies d'una carpeta en forma de llista. Associades a cadas-

cuna de les imatges també es relacionen les metadades que hi fan referència.

En la configuració de paraules clau, PALABRAS�CLAVE, es visualitza a la pes-

tanya de contingut una relació de les fotografies amb dades relatives a la de-

nominació i característiques per a la seva identificació. També s'hi inclouen

les paraules clau que els hi hàgim pogut associar.
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Les paraules clau, les podem gestionar des del quadre de diàleg que veiem en

la imatge següent. Les opcions d'edició s'obren col·locant-hi el botó dret del

ratolí a sobre.

Per a associar una paraula clau a les fotografies cal marcar la casella correspo-

nent tenint activa la fotografia en el tauler de contingut.
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En la configuració de sortida, SALIDA, s'obren en el quadre de diàleg corres-

ponent opcions per a exportar una col·lecció de fotografies a PDF o per a crear

a partir de les fotografies seleccionades una pàgina web.

A part d'aquestes configuracions de treball, Adobe�Bridge té altres funciona-

litats interessants. Una és la del mode de revisió, al qual s'accedeix per Vista

/�Modo�revisión o també per la icona que veiem a continuació.

En el mode de revisió es mostra en la pantalla un pas de pàgina en 3D del

conjunt de fotografies de la carpeta que tinguem activa. Podem passar d'unes

a les altres mitjançant els controls d'avançament i retrocés. Amb la icona

d'ampliació que tenim a la part inferior dreta del quadre de diàleg podem am-

pliar una zona de la imatge. Com l'exemple del pelicà.
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Una altra funcionalitat del Bridge és la utilitat per a la descàrrega de fotografies

des d'una càmera digital o una targeta de memòria. S'hi accedeix des d'Archivo

/�Obtener�fotos�de�la�cámara, o des de la icona en forma de càmera de la

barra d'eines superior.

Des del quadre de diàleg que s'obre podem gestionar el lloc des del qual obte-

nim les fotografies (una càmera Nikon en l'exemple), el lloc del disc dur on les

volem guardar i la conversió a DNG, si volem (en aquest cas l'extensió de les

fotografies en la càmera Nikon és NEF). També si volem podem canviar des

d'aquest quadre de diàleg la denominació de les fotografies.
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També podem canviar posteriorment els noms dels arxius i reconvertir-ne els

formats de manera automàtica, mitjançant el processament per lots. En el cas

del canvi de nom trobem l'opció en el menú d'eines. Herramientas�/�Cambiar

nombre�de�lote. L'opció ens permet reanomenar dins de la mateixa carpeta

en què tenim els arxius, o bé fer-ne una còpia en una altra destinació.

D'altra banda, també ens trobem amb el quadre de diàleg amb les metadades.

METADATOS. Hi ha un conjunt de dades que es generen a la mateixa càmera.
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Una opció també molt interessant de l'Adobe�Bridge són les opcions de pro-

jecció de diapositives. En el quadre de diàleg d'Opciones�de�proyección�de

diapositivas�es configuren els paràmetres de la projecció. És possible definir

el temps de durada de cada diapositiva, i també l'efecte de transició entre l'una

i l'altra.
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Aquesta opció és molt interessant si es treballa en raws perquè en permet la

projecció sense haver-los de convertir prèviament a jpg. En el cas de treballar

en equips amb dos monitors podem decidir aquí si apagar el monitor secundari

durant la projecció.

Una funcionalitat molt interessant és la d'etiquetar les fotografies. Podem ac-

cedir a la funció fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la fotografia. En fer-

ho s'obre un quadre de diàleg que ofereix la possibilitat, entre altres opcions,

d'aplicar entre una i cinc estrelles com a indicador de qualitat.

Les fotografies que han estat etiquetades es poden filtrar i visualitzar posteri-

orment. En la finestra esquerra del quadre tenim el quadre FILTRO que permet

visualitzar en la finestra de contingut les fotografies que hagin estat etiqueta-

des. En l'exemple següent, per exemple, veiem que, de 775 fotografies, n'hem

marcat una amb tres estrelles i dues amb cinc. En aquest cas, visualitzem les

fotografies que acompleixen les dues opcions. En l'exemple següent, només

la que en té tres.
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El filtratge es pot dur a terme aplicant els filtres, com veiem en la captura

superior, o bé filtrant mitjançant la icona en forma d'estrella com veiem en

la següent.

En clicar-hi, s'obre el menú en el qual podem triar l'opció que creguem con-

venient per a la visualització de les fotografies.
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3. Eines de composició

3.1. Obrir en càmera Raw

Una vegada vista la gestió de la col·lecció de fotografies amb Adobe�Bridge

entrem en el processament dels negatius digitals. És el que també anomenem

revelatge de raws i, en aquest cas, utilitzarem, o ens hi referirem, el programa

que s'inclou amb el Photoshop. Es tracta del programa Adobe�Camera�Raw.

Hi podem accedir directament des de l'Adobe�Bridge seleccionant una o múl-

tiples fotografies i clicant-hi amb el botó dret al damunt i seleccionant l'opció

d'obrir en càmera raw (Abrir�en�cámara�Raw).

En fer-ho s'obre la interfície de Camera�Raw. En primer lloc, veiem que la

imatge que obrim s'adapta a les dimensions del quadre de diàleg. En l'exemple

que hi ha a continuació veiem que la fotografia es visualitza a una proporció

del 34%. Si obrim el quadre de diàleg sobre les proporcions que trobem a la

part inferior esquerra, veiem que podem escollir entre diferents escales de vi-

sualització. L'opció d'encaixar en la vista adapta les dimensions de la fotogra-

fia a la finestra actual. En aquest cas, dóna el 34%. També trobem controls de

+/– que permeten incrementar o reduir la imatge de manera progressiva. La

mateixa funcionalitat acompleix la icona en forma de lupa que veiem en la

barra superior d'eines.

En aquesta finestra també veiem una barra superior amb eines d'edició. A con-

tinuació, durem a terme una anàlisi de les que fan referència o serveixen per

a la composició de la imatge. Entenem que són procediments com recuperar

l'horitzontalitat, reenquadrar, eliminar taques o netejar, tapar rascades o se-

nyals de pols que hagin quedat a causa de brutícia que s'hagi pogut posar so-

bre el sensor.
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Novament i reprenent les comparacions amb els procediments que se seguien

en la fotografia tradicional, utilitzem aquí les eines digitals per a dur a terme

les operacions necessàries que ens duen a la imatge final tal com pensem que

ha de ser.

3.2. Reenquadrar

Una primera eina que utilitzarem per a la millora de la composició de la imatge

és la que ens serveix per a recuperar l'horitzontalitat en una fotografia que ens

hagi quedat inclinada. És el cas de l'exemple que mostrem aquí. Tot i anar

alerta és difícil aconseguir que un horitzó ens quedi perfectament anivellat

en el moment de captar la fotografia. L'eina d'adreçar Enderezar de la barra

superior ens permet recuperar amb facilitat aquesta horitzontalitat.

En un primer moment seleccionarem l'eina (vegem els dos gràfics següents

en què la veiem activa) i dibuixem una línia horitzontal resseguint la línia de

l'horitzó. En l'exemple veiem que la part del mar en què en podem observar

clarament la inclinació és molt reduïda. Però fins i tot amb aquesta parcialitat

n'hi ha prou per a traçar la línia amb l'eina. Veiem com en la pantalla es marca

amb una línia de punts la zona sobre la qual dibuixem.

Quan deixem anar l'eina es delimiten les àrees que queden encaixades entre

els límits de la finestra per tal de mantenir l'horitzontalitat que hem definit

anteriorment. Ha entrat en joc de manera automàtica una altra eina que po-

dríem haver activat directament. Es tracta de l'eina per a retallar Recortar que

és comuna a aquest programa i a Photoshop. El funcionament és el mateix

en l'un i en l'altre.
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A partir dels quadradets que apareixen en les línies dels marges de l'àrea que

s'ha definit podem reenquadrar. No necessàriament hem de recórrer als for-

mats horitzontals. De sempre el fotògraf ha retallat les imatges en funció de

les característiques de cada imatge. Amb les eines digitals simplement incre-

mentem aquestes possibilitats.

Mostrem en l'exemple que hi ha a continuació la utilització de l'eina de retallar

per a reenquadrar una imatge. La primera de les dues és la fotografia tal com

es va fer. Veiem que el pelicà es troba molt centrat. Diríem que en una posició

força incorrecta, ja que poques vegades un motiu centrat en el quadre és la

millor opció. En aquest cas, en què l'au està volant i denota un moviment

clar amb una direccionalitat concreta que no ha d'estar centrat és clar. De

totes maneres és perfectament comprensible per què apareix així. Era una au

que estava volant, que passava de pressa i no hi havia temps d'enquadrar.

En aquestes circumstàncies, el prioritari és captar l'animal en vol i la posició

central assegura al màxim que l'agafem. Posteriorment sempre podrem refer

l'enquadrament durant l'edició.



CC-BY-NC-ND • PID_00158270 26 Processat de raws

És el que fem en aquest cas. Podem veure en la imatge de l'esquerra que hem

col·locat l'au al terç esquerre de la fotografia i hem deixat prou aire pel davant

de l'animal. L'aire, l'espai buit que hi ha per davant i per darrere del motiu,

en aquest cas cal que estigui al davant i no al darrere. En deixar-lo pel davant

donem importància en la composició a l'espai que hi ha per recórrer, a l'espai

cap a on es dirigeix el moviment de l'animal. El que hi ha al darrere és un espai

sense importància en aquest cas concret. Ho podem comprovar en la imatge

de la dreta. És el mateix animal però aquí hem forçat la seva col·locació en el

terç dret de la fotografia. Fixem-nos que és una imatge sense gaire sentit, amb

una composició que destaca l'espai ja recorregut. Hem deixat aire en la posi-

ció inadequada. L'eina de retallar ens permet treballar la composició durant

l'edició. Sempre que disposem de prou espai en la imatge captada i de prou

resolució, és clar.

D'altra banda, si mirem atentament les dues imatges, comparant-les veurem

que hi hem fet més retocs. No solament n'hem modificat l'enquadrament, sinó

que també hi hem tret pals i zones del vaixell del fons. Per a fer-ho hem fet

servir una altra eina que veurem a continuació.

Dues imatges del mateix animal amb tractaments inversos respecte de l'aire. La

de l'esquerra la considerem correcta, la de la dreta, errònia. De totes maneres,

cal destacar que si bé la norma és aquesta no necessàriament l'hem de seguir

obligatòriament. Podríem cercar precisament una creativitat i experimentació

més grans contradient la regla que diu on deixar aire. En un retrat d'una perso-

na angoixada, deixar l'aire al revés, per exemple, pot contribuir a incrementar

la sensació de desolació o tristesa que probablement volem transmetre amb la
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imatge. Les regles són relatives. Cal conèixer-les per a aplicar-les convenient-

ment quan cal i per a trencar-les conscientment quan ho creguem oportú o

necessari.

L'eina de retallar té una funcionalitat que permet definir proporcions en les

imatges que retallem. En l'exemple següent seleccionem una proporció típica

per a fotograma televisiu en PAL (la proporció tradicional de 3 x 4). Podríem

escollir altres valors, definir unes mesures determinades amb l'opció a mida (A

medida) o deixar les proporcions en lliure en l'opció Normal.

Associada a l'eina de retallar hi ha l'eina mà (Mano), a la qual s'accedeix mit-

jançant la icona en forma de mà que trobem en la barra superior d'eines. A

continuació, mostrem una comparativa del seu ús. Les dues fotografies són la

mateixa, però les visualitzem de manera diferent en el quadre de diàleg.
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En el primer cas veiem la fotografia completa, tal com es va fer, mentre hi

apliquem l'eina de retallar. Veiem en gris la zona descartada i en color i tons

normals la zona que deixem dins de la selecció. Però en molts processos ens

convé disposar de la màxima visualització. Si cliquem sobre la icona de la mà

passem a veure que la part de la imatge que hem seleccionat ocupa tota la

pantalla.

Aquest mateixa eina de mà ens serveix per als casos en els quals estem treba-

llant amb una visualització de la fotografia que depassa la finestra que tenim

oberta i ens volem desplaçar per la imatge. En aquests casos, l'eina mà ens

permet el desplaçament.

3.3. Corregir ratllades i taques de pols

En la fotografia tradicional acostumàvem a tenir el problema que se'ns ratlles-

sin els negatius o les diapositives. Una ratllada en l'emulsió es feia evident en

ampliar sobre el paper. No hi podíem fer gran cosa fora de resseguir posteri-

orment la còpia amb pinzells o tintes que tinguessin els mateixos tons i den-

sitats que la zona que s'havia de corregir. El fotògraf sempre tenia molta cu-

ra en el tractament dels negatius. Ara, en el món digital, el problema no són

tant les ratllades com les marques de pols. La pols penetra a l'interior de la

càmera i atreta per l'electricitat estàtica del sensor s'hi enganxa. Tard o d'hora

sempre acaba entrant pols a la càmera, però si canviem d'objectiu sovint les

possibilitats que s'embruti el sensor augmenten. Però clar, és evident que tret

que treballem sempre amb una focal determinada voldrem canviar d'òptica en

algun moment o un altre. La neteja del sensor és delicada. És bo fer-la sovint

amb una pera d'aire, bufant sobre el sensor sense tocar-lo. Per a això, haurem

bloquejat el mirall de la càmera per tal de poder accedir al sensor. Estem par-

lant de càmeres rèflex, òbviament. El principal problema és quan es condensa

humitat a l'interior de la càmera i hi ha pols. Quan la humitat s'asseca queden

sobre el sensor taques enganxades de pols que no marxen ja amb la simple

pressió de l'aire de la pera. Llavors, hem de recórrer a pinzells humits especials

o dur la càmera al servei tècnic.
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Ara veurem què fer quan tinguem fotografies amb taques de pols. Hem foto-

grafiat amb pols en el sensor i les conseqüències es fan evidents en forma de

taques grises a les zones de tons continus. Especialment els cels i les àrees de

boira són sensibles a aquest problema. Ho podem veure en la imatge següent.

Per al retoc de les taques de pols podem utilitzar l'eina d'eliminar tinta plana

(Eliminación�de�tinta�plana). La veiem activa en la barra superior d'eines de

les dues captures de pantalla anteriors. Aquesta eina té dues opcions o tipus.

Clonar i corregir. S'hi pot accedir pels controls que hi ha a l'espai de la dreta

del quadre de diàleg. També en aquest mateix quadre es pot ajustar el diàmetre

del pinzell i el grau d'opacitat.

El funcionament de l'eina consisteix a clicar sobre la zona on hi ha la taca per

reparar. Cada vegada que es clica sobre una àrea es visualitzen en la pantalla

dos cercles relacionats entre ells. El vermell que veiem en el gràfic superior

correspon a la zona que cal reparar, el cercle verd que com veiem hi està asso-

ciat (hi ha una línia puntejada que els relaciona els dos) correspon a la zona

de la qual es pren la mostra per a tapar la zona que s'ha de corregir. Aquests

cercles, els podem desplaçar manualment i ajustar-ne tant el diàmetre com

l'opacitat en el quadre de diàleg superior. Cadascun dels cercles blaus de la

captura superior correspon a una taca que volem corregir. Quan hi cliquem a
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l'interior es visualitzen les àrees de destinació (en verd) i d'origen (en vermell)

per a cadascuna d'elles. Si en volem eliminar alguna, simplement la seleccio-

nem i l'esborrem amb la tecla de suprimir.

En la forma de Corregir en aplicar l'eina es procura fer coincidir la il·luminació

i la textura de les àrees de mostra i de destinació. En la forma de Clonar s'aplica

la textura de la zona de mostra a l'àrea de destinació. Escollirem en cada ocasió

la que veiem que ens funciona millor per a cada ocasió concreta.

El mètode és similar al que trobem en Photoshop pel que fa als tampons de

clonatge i de reparació. Ara el que és important és que a Adobe�Camera�Raw

els canvis que fem amb l'eina no són mai destructius. Sempre podem esborrar

unes eines que hàgim aplicat abans i no és fins que exportem que es processen

els canvis i retocs que hàgim fet. És el gran avantatge de treballar en raw, que

sempre es tracta d'una edició no destructiva.
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4. L'exposició en digital

4.1. Les zones i el rang dinàmic

Trobar el punt d'exposició correcte és una cosa bàsica per a aconseguir una

bona fotografia. Quan una escena no té grans contrastos en la il·luminació,

el mesurament de la llum no és complicat. Qualsevol càmera pot llegir perfec-

tament els nivells de llum i donar-ne un mesurament correcte. Que després

l'escena resulti plana i sense relleu és una altra cosa. Ara parlem només de me-

surar la llum. La dificultat en la determinació de l'exposició correcta és quan

trobem en una mateixa escena zones amb llums altes, amb àrees il·luminades

per llums intenses i zones de llums baixes en les quals predominen els tons

foscos i la llum és escassa.

Els nivells d'il·luminació d'una escena es mesuren en zones a partir de la cate-

gorització que en va fer Ansel Adams. Entre la zona del negre i la del blanc

aquest fotògraf nord-americà va distingir nou zones amb intensitats de grisos

progressius. Els seus paisatges dels parcs naturals dels Estats Units són mostres

de com cal reflectir el nombre més gran de zones i com cal treballar el contrast

en la fotografia.

El problema tant en la fotografia tradicional com en l'analògica és que el ne-

gatiu en un cas i el sensor electrònic en l'altre no acostumen a poder reflectir

un nombre elevat de zones. Els nivells de matisos i contrastos que es poden

captar entre la zona de les llums altes i la zona de les ombres en un negatiu o

un sensor determinen la gamma dinàmica o el rang dinàmic. Les dues deno-

minacions són equivalents.

Les zones, a la pràctica, són equivalents als diafragmes. Si una exposició deter-

minada per a una escena dóna una zona de gris concreta, si obrim un punt el

diafragma obtindrem a la mateixa àrea una zona gris més clara; si el tanquem

un punt, el resultat serà una zona grisa més fosca que el mesurament inicial.

Així, doncs, podem entendre el rang dinàmic en la fotografia digital com el

nombre de zones o de diafragmes que un sensor pot captar amb detall entre

la zona de les llums altes i la zona de les llums baixes.

4.2. Exposar per a les ombres, revelar per a les llums

Exposar per a les ombres revelar per a les llums. Aquesta era la màxima clàssica

del fotògraf tradicional quan es trobava amb una escena amb contrastos im-

portants entre les zones de les llums altes i de les ombres. S'exposava el negatiu

de manera que reflectís adequadament els tons i les textures de les zones amb
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ombres. Però si l'escena tenia molt contrast això implicava una sobreexposició

de les zones de les llums altes. Per tal d'evitar que es cremessin es compensava

l'excés de llum amb una reducció del temps de revelatge.

La corba de revelatge d'un negatiu no és lineal. S'inicia per les zones clares del

negatiu (les ombres de l'escena i de la còpia positiva final) i quan aquestes ja

estan revelades les zones de les llums altes encara es continuen ennegrint (les

zones fosques del negatiu corresponen a les llums altes de l'escena i de la còpia

positiva final). Aturar el procés de revelatge abans que les zones fosques del

negatiu, les llums altes, s'ennegrissin massa era crític per a obtenir un negatiu

amb contrast i rang dinàmic correcte.

En el món digital aquesta màxima no és vàlida. De fet, com veurem a conti-

nuació, cal invertir-la. Ara bé, sí que hi ha una cosa que presenta una analo-

gia clara. Quan tenim una escena contrastada també hem d'escollir quina és

la zona prioritària per a la qual exposem i també hem d'incrementar el rang

dinàmic durant el procés d'edició.

4.3. Exposar per a les llums, expandir les ombres

Exposar per a les llums i expandir la gamma dinàmica cap a les ombres durant

el processament de la imatge és probablement la nova consigna per al fotògraf

que treballa en digital. De la mateixa manera que en el món de la fotografia

tradicional calia conèixer el funcionament de les emulsions sensibles durant

el revelatge, en el món de la fotografia digital cal entendre el funcionament

del sensor electrònic per a comprendre el perquè de la necessitat d'exposar per

a les llums.

El sensor electrònic pot capturar 4.096 nivells d'informació entre el negre i el

blanc. L'histograma representa la progressió en una gràfica que té a l'esquerra

de l'eix horitzontal el negre i a la dreta el blanc. En l'eix vertical es representen

les densitats a cada to.

Entre el negre i el blanc podem dividir el nombre de zones que és capaç de

registrar el sensor. Recordem que aquestes zones també es corresponen amb

increments del diafragma. Podríem pensar que en cadascun d'aquests nivells

es processen els mateixos nivells d'informació. Però no és així, la distribució

de nivells no és uniforme.

Suposem que un sensor tingui un rang dinàmic amb el qual sigui capaç de

registrar sis diafragmes i que, per tant, dividim la gràfica del sensor en sis zones.

Cadascuna d'aquestes zones pot enregistrar el doble de nivells que la zona

contigua que té a l'esquerra. D'aquesta manera, tindrem una distribució en la

qual els nivells per als diferents tons es repartiran com es mostra a continuació.
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És important intentar captar el màxim de tons en capturar una imatge. No ho

podrem fer si no aconseguim optimitzar l'exposició segons les característiques

del sensor. A continuació, analitzem algunes exposicions.

L'eina de què disposem per a analitzar l'exposició és l'histograma. El podem

visualitzar en el visor de la càmera i si el podem deixar actiu a mesura que anem

fent fotos ens servirà com a punt de referència per a avaluar en tot moment les

fotografies. Posteriorment, durant l'edició, el programa (Adobe�Camera�Raw

en aquest cas, però en general tots els reveladors de raws) també ens mostra

l'histograma. De fet, és una eina que, com veurem, esdevé clau per a una edició

de qualitat.

Comparem tres fotografies de paisatges volcànics per analitzar l'histograma.

En aquest primer exemple veiem que la corba de l'histograma està desplaçada

cap a la dreta. Les corbes dels colors primaris, el blau especialment, arriben a

l'angle dret del gràfic.

De fet, no hi podia haver més exposició perquè ens trobàvem al límit de re-

bentar les llums altes. El triangle blanc que hi ha a la dreta indica que algunes

llums es comencen a cremar.

En la segona fotografia veiem que la corba de tons està més centrada en

l'histograma. Hi ha menys tons a les llums altes, tot i que algun valor del blau

i les llums blanques dels núvols encara sobrepassen el màxim, i veiem que,

per la part de la dreta, la corba pràcticament comença a l'inici del gràfic. És a

dir, als valors corresponents al negre.
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Aquesta exposició correspon a una optimització de les zones centrals de

l'histograma. És probablement la que prioritza la càmera quan disparem en au-

tomàtic. Tot i que no podem fer d'aquesta afirmació una regla universal perquè

les preconfiguracions de les càmeres poden variar molt les unes de les altres.

Aquesta exposició seria la que a priori consideraríem correcta. Però tenint en

compte les característiques del sensor veiem que estem desaprofitant bona

part de la capacitat d'anàlisi de la llum del sensor. Fixem-nos que a la part

dreta de l'histograma pràcticament no hi ha tons. Si l'anàlisi del sensor fos

uniforme podríem pensar que estem desaprofitant el 20% de la seva capacitat

(suposant, aproximadament, que hi ha una cinquena part buida a la dreta

de l'histograma). Però en realitat n'estem desaprofitant més d'un 40% perquè

només en la part de la dreta s'analitza la meitat dels nivells de tota la imatge.

En el tercer exemple trobem la situació inversa a la del primer. Aquí hem op-

timitzat la zona de les ombres i és en la part esquerra de l'histograma en què es

concentren bona part dels tons. En canvi, la part esquerra està pràcticament

buida. Aquí desaprofitem molt més del 50% de la capacitat del sensor.

Si comparem les dades d'exposició de les tres fotografies veiem que totes s'han

tirat a una sensibilitat de 200 ISO. És recomanable que treballem a la mínima

sensibilitat del sensor per tal d'evitar l'aparició de soroll quan expandim els

tons.

També veiem que en els tres casos hem treballat a diafragma 8. Es va col·locar

la càmera en prioritat al diafragma i per tant les variacions en l'exposició són

segons la velocitat.



CC-BY-NC-ND • PID_00158270 35 Processat de raws

En aquesta s'ha disparat a 125 i per tant és la que té menys llum. La segona,

a 80, i la primera, la més lluminosa, a 60. Entre la primera i la tercera hi ha,

per tant, només un diafragma de diferència.

Els canvis en l'entrada de llum repercuteixen en l'exposició i els veiem reflectits

en l'histograma. Ara, tal com podem comprovar, aquests canvis i diferències

són subtils.

En aquests exemples hem parlat de la primera part de la màxima d'exposar

per a les llums, expandir les ombres. Vegem-ne ara la segona: l'expansió dels

tons cap a les ombres.

De fet, només ho podrem fer en els dos primers casos, especialment en el pri-

mer. En el tercer, en què hem exposat per a les ombres, ens caldrà expandir els

tons cap a les llums. I aquí és on sortim perdent perquè mentre que expandint

de la llum cap a les ombres treballem sobre el nombre més gran de tons, quan

fem el procediment a l'inrevés tenim disponibles molt pocs tons. Expandir de

les ombres cap a les llums es fa només sobre una part dels possibles tons dis-

ponibles i és molt fàcil o probable que es generi soroll en el procés.

Vegem els tres exemples expandits amb els seus corresponents histogrames

resultants.
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Si ara observem els tres histogrames, veurem que les corbes dels tons comencen

en tots els casos a l'esquerra del gràfic, és a dir, a les ombres, i acaben a la dreta,

és a dir, a la zona de les altes llums. En cap cas hi apareixen triangles blancs;

els sis que veiem són negres. Per tant, no hi ha zona empastada en els negres

o les ombres, ni cap zona cremada o rebentada en les llums altes.

Els procediments per a expandir els tons els veurem en els apartats posteriors.

En aquesta comparació podem observar el problema de l'aparició del soroll

en expandir els tons. La fotografia es va fer per error a 1.600 ISO. Si bé en

la fotografia sense retocar (la de l'esquerra) i a aquesta mida no s'aprecia cap

problema, en la de la dreta el soroll es fa evident. Fins i tot en aquestes mides

tan reduïdes.
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En l'exemple hem exagerat el retoc per tal de mostrar com apareix el soroll.

Podem veure en l'histograma com hem desplaçat la corba dels tons cap al

centre, amb la intenció de donar més llum a la zona dels núvols. En aquest cas

és un retoc exagerat però que evidencia molt clarament el perill de visualitzar

el soroll. Especialment quan hem de retocar una imatge que ha estat captada

amb sensibilitat elevada.
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5. Ajustaments bàsics

5.1. El quadre de diàleg

Els ajustaments bàsics en Adobe�Camera�Raw es localitzen en el quadre de

diàleg que hi ha a la dreta de la interfície del programa, sota l'histograma. Po-

dem veure que hi ha una barra d'eines sota de les dades de diafragma, velocitat

d'obturació, sensibilitat i focal utilitzades. En aquesta barra d'eines, hi veiem

vuit icones. La que es troba més a l'esquerra és la que està seleccionada en

l'exemple i correspon a la dels ajustaments bàsics.

Dins del flux de treball habitual aquests són els primers controls que utilitzem

per a iniciar el processament dels arxius raw. A continuació, en veurem els

passos principals.
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És habitual seguir el procés de retoc d'acord amb l'ordre de les eines que tro-

bem en el quadre de diàleg. Però no és una cosa obligatòria que calgui fer obli-

gatòriament. Habitualment ajustarem primer l'equilibri de la temperatura de

color, ajustarem els punts de lluminositat màxima i mínima i, posteriorment,

ajustarem el contrast i la brillantor.

5.2. Temperatura de color

El primer control que trobem és el de l'equilibri de blancs (Equilibrio�de�blan-

cos). En el desplegable apareixen diverses situacions preconfigurades. Sem-

pre podem retornar a l'ajustament amb què es va fer la fotografia. La resta

d'opcions correspon a les situacions de llum de dia, de llum artificial, de llum

fluorescent, etc. En cadascuna d'aquestes opcions s'ajusten els controls de tem-

peratura i matís (Temperatura y Matiz) en els valors habituals per a cada tipus

de llum.

És interessant analitzar com es modifiquen els valors de temperatura i matís

en cadascuna de les opcions. En principi, ens podem orientar per a ajustar la

fotografia en funció de les condicions de llum que es van donar en el moment

de captar la fotografia. Posteriorment, podem acabar de fer l'ajustament amb

els controls de temperatura o matís.
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En aquest exemple captat al capvespre en un carrer ja il·luminat ens trobem

que la il·luminació artificial dóna uns tons molt groguencs a les parets. La

càmera fa un ajustament automàtic però no ha arribat a ajustar prou els blancs.

Podem posar l'equilibri de blancs corresponent a tungstè, com veiem en la

captura de sota. Les parets s'han refredat, s'aproximen més al blanc. Tot i així,

encara són molt càlids.

Podem acabar d'ajustar manualment l'equilibri de blancs. Podem veure en

l'exemple següent que he rebaixat mitjançant el control de temperatura des

de 2.850, que és el valor predefinit, a 2.400. En disminuir la temperatura es

refreda el to de les parets però també el del cel. Aquest esdevé molt més blau.
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En els exemples que es mostren a continuació es dóna el cas de mescla

d'il·luminacions artificials. La zona del carrer està il·luminada per llums de

tungstè, la zona de l'interior de la botiga té llums fluorescents. En la primera

mostra es veu la fotografia tal com la va fer la càmera. En les dues següents,

els equilibris de blancs que corresponen primer a l'ajustament de tungstè i,

després, al de fluorescent.

Ajustar dues llums amb temperatures diferents en una única presa és pràctica-

ment impossible. En un cas és el carrer el que queda més ajustat; en l'altre,

la botiga.

Si la fotografia ho requereix podem exportar dues fotografies, una d'ajustada

per a una llum i l'altra ajustada per a l'altra, i mesclar-les totes dues amb Pho-

toshop mitjançant màscares.

En l'exemple següent refredem manualment una fotografia amb els tons càlids

típics de les imatges captades a les darreres hores del dia. Tant el capvespre

com les primeres hores del matí donen tons groguencs i ataronjats.

També podem utilitzar els controls de temperatura per a decidir si una imatge

la volem lleugerament més freda o més càlida. En l'exemple següent veiem la

mateixa imatge amb modificacions lleus en l'equilibri de blancs.



CC-BY-NC-ND • PID_00158270 43 Processat de raws

Inicialment la fotografia es va captar amb una temperatura corresponent a la

llum de dia. Sense sortir-ne, hem modificat lleugerament l'equilibri de blancs.

En el cas de l'esquerra, a 5.300, el resultat és una imatge més aviat freda. En el

cas de la dreta, l'ajustament a 6.050 crea una fotografia més càlida.

El gran avantatge de treballar en raw és que són indiferents els controls que

posem a la càmera respecte a la temperatura de color. De fet, podem disparar

perfectament en automàtic. Durant el processament del raw a l'ordinador po-

dem dur a terme l'ajustament que creguem necessari.

A continuació, veurem en els exemples següents l'ús de l'eina d'equilibri de

blancs (Herramienta�Equilibrio�de�blancos).

En l'exemple de la iguana veiem a l'esquerra la fotografia tal com es va cap-

tar amb la càmera. Amb l'eina d'equilibri de blancs hem fet clic sobre la zona

blanca del coll blanc de la iguana. La imatge resultant (a la dreta) és lleugera-

ment més càlida.
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En l'exemple següent hem fet com en el cas anterior: utilitzar l'eina d'equilibri

de blancs clicant sobre la zona dels núvols. Els canvis són subtils però ens

serveix per a ajustaments fins. Si fem clic sobre diverses zones, els ajustaments

resultants poden variar molt.

5.3. Visualització de retalls de llums i ombres en l'histograma

L'histograma és una representació del nombre de píxels que hi ha en una imat-

ge per cada valor de luminància. La progressió va del negre al blanc i se situa

en l'eix d'abscisses de la gràfica amb el negre a l'esquerra i el blanc a la dreta.

Quan veiem en la gràfica nivells que estan a zero vol dir que no hi ha píxels

en aquell nivell de lluminositat en la imatge. Habitualment això passa en els

extrems i cal esperar que només en els límits de la gràfica. Ho podem veure

en la imatge següent: pràcticament en tots els nivells de luminància hi ha pí-

xels, només en el límit del negre hi ha un buit. Es tracta d'una imatge amb un

contrast normal que té una presència àmplia de tons.

No obstant això, de vegades podem trobar casos especials. No sempre tenim

una gamma completa de tons en una fotografia. I això no vol dir com a con-

seqüència directa que sigui incorrecte. És el que passa en la imatge següent.

Veiem en l'histograma que els tons existents se situen únicament en la part

central. La imatge resultant és formada per pocs tons que es concreten sobretot
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en l'au. El fons de sorra presenta pocs canvis. Fixem-nos que hi ha una gran

part de l'histograma sense tons, en la major part dels nivells de lluminositat

no hi ha píxels.

Les imatges de poc contrast com l'anterior no són les més freqüents. En la

majoria hi ha una gamma gairebé completa de tons. Més aviat el problema

que ens trobem sovint és que es donen retalls tant a la zona de les llums altes

com a la zona de les ombres. Vegem-ne alguns exemples a continuació.

En aquesta fotografia veiem a primera vista que la gamma de tons és extensa.

L'anàlisi de l'histograma ho confirma. De totes maneres, observem el triangle

blanc de la dreta. Indica que hi ha tons cremats a la zona dels blancs. També

s'anomenen rebentats o retallats.

En la fotografia anterior és bastant clar quines poden ser les àrees blanques,

cremades. Evidentment els núvols. Però no sempre és tan obvi. Tenim, però,

una manera d'analitzar quines són les àrees que sobrepassen el blanc, que es

cremen. Si cliquem sobre el control d'exposició (Exposición) del quadre de
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diàleg mantenint premuda la tecla Alt, veurem en forma de màscara la foto-

grafia. En negre les àrees en les quals els tons no es cremen, en blanc les zones

en què els blancs han adquirit el seu valor màxim.

El mateix passa amb la detecció de les zones en què s'empasten les ombres i

esdevenen àrees negres sense to. Vegem-ho en aquesta altra imatge.

Aquí el triangle blanc és a l'esquerra, senyal que hi ha zones a la part de les

ombres que són totalment negres. Apliquem el mateix procediment que abans

només que ara cliquem sobre el control de negres (Negros) mentre mantenim

premut l'Alt. En aquesta ocasió, la màscara és blanca en les zones en què hi

ha tons diferents del negre i de colors o negre en les zones en què algun color

primari o la suma dels tres arriba al valor de zero.
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Utilitzarem l'histograma per a expandir els tons quan hi ha zones que no con-

tenen píxels. El cas que hem comentat abans que quan exposem per a les llums

i ens queden zones buides a les ombres.

Els colors que es representen en l'histograma indiquen els píxels corresponents

a cada llum primària. Les zones en què només hi ha vermell, verd o blau cor-

responen a proporcions d'aquestes llums en un nivell de lluminositat deter-

minat. Les zones en què hi ha groc o cian, per exemple, corresponen a la suma

de les llums primàries (vermella i verda en el cas del groc, blava i verda en el

cas del cian). Les zones blanques són les corresponents a les àrees en què hi

ha la suma de les tres llums primàries.

Visualitzar els retalls en les llums altes o les ombres és important per tal de

poder-los evitar. Si estiguéssim en un arxiu jpg no ho podríem arreglar. Però

en raw tenim molt marge de maniobra si el retall no és excessiu.

5.4. Ajustaments relatius a l'exposició

En primer lloc, disposem dels controls Auto i Por�defecto. En el primer, el

programa aplica un ajustament automàtic; en el segon, retorna a la forma com

es va fer la fotografia. Aquest segon sobretot és recomanable recordar que hi

és per si volem prescindir dels ajustaments que hàgim pogut fer i retornar a

la forma com vam captar la imatge.

Mentre fem els ajustaments és convenient controlar l'histograma i sobretot

estar alerta que no creem algun retall en les ombres o en les llums altes.

Els ajustaments, els podem dur a terme desplaçant els controls en forma de

triangle al llarg de la línia de cadascun dels paràmetres, o bé de manera numè-

rica a la casella corresponent. Si volem retornar un control a la seva posició

inicial podem fer un doble clic a sobre del control en forma de triangle.

Els controls per a l'exposició són els següents:

• Exposició�(Exposición). Ajusta la brillantor general de la imatge incre-

mentant-la en desplaçar el control cap a la dreta i reduint-la en anar cap
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a l'esquerra. Els seus valors es relacionen amb els increments de diafragma

a la càmera. +2 representa com si haguéssim obert dos punts el diafrag-

ma, –2 com si l'haguéssim tancat dos punts. El control no és lineal perquè

afecta més les llums altes que les ombres. En això es comporta diferent del

diafragma.

• Recuperació�(Recuperación). Aquest control pot recuperar les zones de

retall en les llums altes. En desplaçar-lo cap a la dreta podem recuperar

detall en zones en què inicialment vèiem com a blanques i cremades. Fun-

ciona si no s'han perdut tots els canals en un retall. Si la cremada és molt

gran no es pot recuperar detall. Desplacem el control cap a la dreta per tal

de dur a terme la recuperació.

• Llum�d'ombres�(Luz�de�relleno). Aquest control mira de reconstruir de-

talls a les zones d'ombra que han estat retallades. Representa per tant la

versió inversa del control de recuperació. També com aquest pot recuperar

detalls si el retall no és molt gran, si queden detalls en algun dels canals

primaris de la llum. Els filtres d'ombra i il·luminació a Photoshop i els

d'enfosquir i ressaltar d'After�Effects�li són equivalents.

• Negres�(Negros). Incrementa els nivells assignats al negre en la imatge. Els

nivells mínims que podien ser grisos passen a negres de forma progressiva.

Aparentment, en incrementar el negre, sembla que s'incrementi també el

contrast de la fotografia. Aquest control afecta més a les ombres que no

pas als mitjos tons i les altes llums.

• Brillantor�(Brillo). Aquest control és similar al de l'exposició. Però retalla

menys la imatge en les zones de les altes llums i de les ombres. Al desplaçar

el control cap a la dreta comprimeix les il·luminacions i amplia les ombres.

El control s'aplica posteriorment als ajustaments d'exposició, recuperació,

llum d'ombres i negres. Després d'aplicar el control de brillantor cal tornar

a revisar els controls anteriors per si s'ha produït algun retall.

• Contrast�(Contraste). Ajusta el contrast de la fotografia amb una especial

incidència als mitjos tons. Si s'incrementa el contrast s'enfosqueixen lleu-

gerament les zones fosques dels mitjos tons i s'aclareixen lleugerament les

zones clares. És recomanable aplicar aquest control a continuació dels vis-

tos anteriorment.

A continuació veurem alguns exemples d'aplicació d'aquests controls.
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En l'exemple superior tenim una fotografia en situació de contrallum tal com

es va fer amb la càmera. D'una banda, tenim zones en les ombres que ratllen

l'empastat i zones en les llums altes que pràcticament es cremen. Els núvols

gairebé estan rebentats.

El primer que fem és incrementar el control de recuperació. Veiem que el tri-

angle blanc que a dalt indicava que les llums altes presenten retall en el gràfic

següent està en negre. Hem recuperat el detall en aquestes zones.

A continuació, hem rebaixat lleugerament el control d'exposició per tal

d'acabar de recuperar detall en els núvols.

Després, treballem la zona fosca de les roques. En aquest cas, incrementem el

control de la llum d'ombres (Luz�de�relleno). Veiem que es visualitza detall en

la zona que era especialment fosca. També podem observar que el triangle de

l'esquerra que teníem en vermell i indicava, per tant, que alguna de les llums

es retallava pel costat de les ombres, el tenim ara en negre. Hem recuperat el

detall en aquesta zona tal com hem fet també per la part de les llums altes.



CC-BY-NC-ND • PID_00158270 50 Processat de raws

Sobretot quan treballem per la part de les ombres és quan resulta més impor-

tant haver treballat amb la mínima sensibilitat possible en el sensor. Quan

treballem amb ISO incrementats és molt fàcil que aparegui soroll.

En l'exemple següent ens trobem amb una fotografia amb un histograma des-

plaçat cap als negres. No hem exposat per a les llums altes. Ens cal expandir les

ombres. Ho fem incrementant el contrast i rebaixant la brillantor. Incremen-

tem, també, la recuperació perquè en pujar el contrast es retallaven els blancs i

ha calgut recuperar amb posterioritat les llums altes. El control de tots aquests

ajustaments, el fem a partir de l'anàlisi de l'histograma.
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En el cas següent hem expandit lleugerament l'histograma. Hem incrementat

sobretot la brillantor i el contrast. També hem incrementat una mica els ne-

gres.
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5.5. Ajustaments relatius a la claredat, intensitat i saturació

Dins encara dels ajustaments bàsics i després d'aplicar els controls d'exposició

que hem vist, encara tenim opcions per ajustaments amb relació a la saturació

dels tons de colors. En tenim tres:

• Claredat�(Claridad). Aquest control incrementa la sensació de profundi-

tat de la imatge. S'incrementa el contrast amb una especial incidència en

els tons intermedis. És recomanable visualitzar la fotografia al 100% per tal

de controlar que no es produeixen possibles rebaves i halos en els perfils

de les siluetes.

• Saturació�(Saturación). Aquest control modifica els nivells de saturació

de tots els tons alhora. En la reducció total, en desplaçar a l'esquerra el

control fins a un valor del –100 , la imatge queda en tons de gris. Si arribem

a la dreta del tot, amb un valor de +100, els tons de color adquireixen la

saturació màxima.

• Intensitat�(Intensidad). Aquest control és similar al de saturació però no

actua de manera lineal com aquest. Aquí en incrementar el valor del con-

trol s'intensifiquen especialment els tons menys saturats i la intensificació

és inferior en els ja saturats. És útil per a incrementar la saturació de la pell

sense arribar a la sobresaturació.

En la comparació d'aquestes tres fotografies veiem l'original a l'esquerra. Les

dues versions de la dreta tenen amb una aplicació del 57% en la saturació (la

del mig) i d'un 57% en la intensitat (la de la dreta).

En la imatge següent s'ha aplicat un increment lleuger de la intensitat. L'efecte

és molt subtil. En aquest cas, és molt delicat incrementar el color perquè amb

molta facilitat es poden sobresaturar els tons de l'aigua.
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En el cas següent, s'ha incrementat el paràmetre de claredat (Claridad). La

intensificació sobre els tons intermedis ajuda en molts casos a incrementar el

contrast i la definició dels motius d'una manera molt suau. Compareu l'efecte

lleu sobre la definició dels núvols i la línia de l'horitzó.
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També en el cas següent s'ha incrementat la claredat. La imatge guanya en

contrast sense arribar que es cremin els tons. Cal valorar si la imatge guanya

o no amb l'aplicació del control.
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El següent és un altre exemple d'aplicació del control de claredat. Varien lleu-

gerament els tons del fons i de les vores del contrallum. En el poc detall de

la fotografia exportada el canvi entre l'una i l'altra no és gaire evident. En la

pantalla, durant l'edició, sí. Sempre hem de valorar si ens millora o no una

imatge l'aplicació d'aquest control.
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En el cas següent hem desaturat la imatge i l'hem convertida, així, en blanc

i negre.
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6. Ajustaments per la corba de tons

Uns segons ajustaments que podem dur a terme, i normalment a continuació

dels ajustaments bàsics, són el de la corba de tons (Curva�de�tonos). S'hi ac-

cedeix a partir de la segona icona per l'esquerra de la barra d'eines que hi ha

a la part superior del quadre, sota l'histograma.

Trobem dues gràfiques amb corbes. Una és la paramètrica (Paramétrica), l'altra

la de punt (Punto).

La corba de tons paramètrica no s'edita directament sinó per mitjà dels con-

trols que hi ha a la part inferior. Aquests controls faciliten l'edició de la corba.

Però es pot actuar directament també sobre la corba. Són els següents:

• Il·luminacions�(iluminaciones). Actua sobre les llums altes de la imatge.

• Clars�(claros). Té efecte sobre els tons clars.

• Foscos�(oscuros). El seu control repercuteix sobre les zones fosques.

• Ombres�(sombras). Controla les zones d'ombres més intenses.

En general, actuarem sobre aquests controls després d'haver dut a terme els

ajustaments bàsics. La gràfica està organitzada com l'histograma, amb els ne-

gres a l'esquerra i els blancs a la dreta. En l'eix vertical veiem en gris la repre-

sentació de l'histograma. En l'eix vertical es representen els nivells de llumi-

nositat amb els valors alts en la part alta de la gràfica.

La diagonal que apareix en el gràfic indica les modificacions. El desplaçament

cap amunt indica increments de lluminositat i, a la inversa, el desplaçament

cap avall, baixades de la lluminositat.

Un altre element que cal destacar d'aquesta gràfica són els controls de divisió

que en una forma aproximadament triangular se situen per defecte en cadas-

cun dels quarts en els quals està dividit el gràfic. Quan modifiquem els con-

trols d'il·luminacions, clars, foscos i ombres repercuteixen sobre la seva part

de la corba de tons. Cadascuna de les columnes en què es divideix la pantalla

corresponen a un d'aquests tons.

Ara, si modifiquem els controls de divisió, expandim o comprimim les zones

anteriors i modifiquem el contrast i les gradacions de tons que n'extraiem en

moure els controls.
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Ho veurem a continuació amb relació a alguns exemples.

En aquest exemple del lleó marí hem incrementat les il·luminacions i reduït

lleugerament els clars. També hi hem reduït els foscos. Amb això aconseguim

una imatge més contrastada. Per tal de recuperar detall en les ombres, n'hem

incrementat el valor.

En aquest paisatge hem variat sobretot els tons intermedis reduint clars i fos-

cos i incrementant il·luminacions i ombres. Obtenim una imatge amb més

contrast.
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En l'exemple següent hem modificat els controls de divisió fent coincidir els

dos extrems amb el començament i el final de la corba de tons. En modificar

els controls de la corba de tons la repercussió principal és sobre els tons inter-

medis, que són el que hem expandit en moure els controls de la corba de tons.
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En aquest altre exemple també hem mogut els controls de divisió. En aquest

cas, potenciant la zona de les ombres i els tons foscos. Les llums altes, les hem

incrementat sense arribar-les a retallar.
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La segona gràfica de corba de tons és la de punt (Punto). És anàloga a les

corbes de Photoshop. De manera similar, la gràfica paramètrica es divideix en

columnes i files (quatre en cada sentit) i la inclinació de la diagonal a 45�

indica que no hi hem fet canvis.

Disposa, en primer lloc, de quatre tipus de corbes prefixades:

• Lineal�(Lineal). Representa la imatge sense modificacions, tal com es va

fer amb la càmera.

• Contrast�mitjà�(Contraste�medio). És la configuració que apareix per de-

fecte.
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• Contrast�fort�(Contraste�fuerte). Rebaixa els nivells de les ombres i incre-

menta les llums respecte a la configuració anterior.

• A�mida�(A�medida). És la configuració activa quan duem a terme alguna

modificació de la corba. Tant de la lineal com d'una de les dues dels con-

trastos.

Per a dur a terme modificacions a mida podem clicar sobre qualsevol punt

de la corba i arrossegar cap amunt per aclarir i avall per enfosquir. Si agafem

pel mig d'un tram de la corba que es trobi entre dos punts, o directament per

un dels punts, el fragment de corba modificada variarà. Els canvis en la corba

tenen en els punts que hi estan marcats com a pivots.

També tenim la possibilitat de posar en joc l'eina�TAT�(target�adjustment�to-

ol), eina d'ajustament de corba (herramienta�de�ajuste�de�destino�de�curva).

Amb aquesta eina podem clicar sobre una zona concreta de la fotografia i fixar

el punt de la corba al qual correspon l'àrea clicada. I, a continuació, sobre la

corba aclarir o enfosquir la zona concreta.

Per accedir a l'eina desplacem el ratolí sobre la imatge amb les tecles Ctrl i Shift

premudes. Veurem que en moure el cursor per la fotografia hi ha un cercle

que es mou per la línia diagonal de la corba. Quan cliquem sobre una zona,

el cercle mòbil queda fixat en forma de punt sobre la diagonal. Podem marcar

tants punts com ens calguin i a continuació ajustar-los.

A continuació, veurem un exemple de la corba de punt.

En la gràfica superior veiem la corba sobre la qual hem anat marcant zones

concretes de la fotografia que volem ajustar. El cercle del mig correspon a la

posició del ratolí en el moment de la captura del gràfic. A continuació, la fo-

tografia ajustada.
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7. Ajustaments de color i en escala de grisos

La icona per a l'accés al quadre de diàleg per als ajustaments de color HSL i

escala de grisos (HSL�/�Escala�de�grises)�és la quarta començant per l'esquerra

en la barra superior del quadre de diàleg. És un quadre de diàleg equivalent al

de to i saturació de�Photoshop.

Per als ajustaments de color, el quadre de diàleg té tres seccions. Una per al

to, una altra per a la saturació i una tercera per a la lluminositat, cadascuna

de les quals presenta vuit rangs de color que permeten el control individual

en cadascun.

• Els�controladors�de�to�regulen l'equilibri de color entre els tons que es

mostren a cada extrem dels rangs. Els tons es visualitzen gràficament.

• Els�controladors�de�saturació�incrementen la saturació de cada color en

moure's cap a la dreta i la disminueixen en anar cap a l'esquerra.

• Els�controls�de�lluminositat�aclareixen o enfosqueixen cadascun dels co-

lors.

Aquests controls ens permeten actuar selectivament en colors determinats de

la fotografia sense que se n'afectin d'altres. Permeten efectes interessants tant

en la fotografia de color com, especialment, en la de blanc i negre. En aquesta

darrera, com veurem més endavant, fan la funció que tenien els filtres de color

en la fotografia tradicional en blanc i negre.

Vegem l'exemple del pelicà. De primer, tenim la fotografia original i, a con-

tinuació, la resultant de modificar especialment el to i la lluminositat de les

aiguamarines (per a l'aigua) i els grocs (per al pelicà).
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Fotografia original a l'esquerra i retocada a la dreta

Vegem en un primer cas l'emulació de l'ús del polaritzador en la fotografia en

color. Comparem, primerament, les dues imatges següents que no han estat

tractades. Corresponen a les fetes originalment amb la càmera. En la de la dreta

s'ha utilitzat un filtre polaritzador per a enfosquir el cel. En la de l'esquerra no

hi ha cap filtre.

La imatge que es mostra aquí és la resultant de retocar la primera de les dues

anteriors, és a dir, la que es va fer sense filtre polaritzador. Hem incrementat

el valor del to dels blaus i hem reduït la luminància també del blau. Els blaus

del cel creen un efecte similar que si haguéssim fet servir filtre polaritzador en

captar la fotografia. La resta de colors no es veu pràcticament afectada.
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Els ajustaments en els canals de color són especialment interessants i efectius

en la fotografia en blanc i negre. De fet, fan una funció similar a la dels filtres

òptics de color que es fan servir en la fotografia tradicional en blanc i negre.

El filtratge de la llum repercuteix en diferents intensitats del gris en la còpia

final. Vegem-ne alguns exemples.

El primer exemple és el d'un pelicà. Observem que el fons és constituït sobretot

per tons groguencs. La modificació del canal groc en la còpia en blanc i negre

modifica les intensitats grises del fons.
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a) Foto en color original. b) Foto amb conversió a escala de grisos amb els canals
amb els valors per defecte. c) Fotografia amb disminució dels tons grocs. d)
Fotografia amb increment dels tons grocs

Els ajustaments que hem fet en les dues fotografies anteriors són els següents.

En un disminuïm el groc, en l'altre l'incrementem.

A continuació, treballarem sobre la fotografia en color següent. Aquesta és la

còpia original de càmera.
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En la versió en color següent hem ajustat el cel per simular un polaritzador

tal com hem fet abans.

La conversió per defecte a escala de grisos ens dóna la versió següent.

En la versió següent hem reduït a –96 el canal blau. També n'hem modificat

una mica el taronja; aquest color té efecte sobre la roca.
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En la versió següent hem baixat menys el blau que en l'ocasió de dalt (–81 en

aquest cas) i n'hem reduït el taronja al màxim. Com a conseqüència la roca

ara és més fosca.

Els valors de les dues fotografies anteriors són els que es presenten a continu-

ació:
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Vegem ara com hem tractat la tortuga que veurem a continuació. Hem aplicat

a l'original en color les modificacions dels canals que trobareu a continuació:

a) Versió original en color. b) Versió en blanc i negre amb els ajustaments de canals de color indicats en el
quadre anterior

A continuació, veiem un altre detall de la tortuga. Una pota, en aquest cas. En

general, en aquests procediments es tracta d'experimentar quin és l'efecte que

tenen sobre la imatge la modificació dels canals de color.
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8. Ajustaments de detall

La secció de detall permet millorar la nitidesa de la imatge i reduir-ne el soroll.

S'hi accedeix per la tercera icona per l'esquerra de la barra superior d'eines. La

icona té dos triangles. Els controls del quadre de diàleg permeten ajustar la

definició.

Per defecte, Camera�Raw aplica un nivell de nitidesa i de reducció de soroll a

totes les imatges raw. En cas que obrim jpgs amb Camera�Raw no s'hi aplica

el mateix nivell per defecte perquè en el jpg ja s'hi ha aplicat una correcció

per defecte en el moment de fer la fotografia.

En els arxius raw cal afegir nitidesa per tal de compensar mancances de defini-

ció que poden presentar les lents dels objectius o desenfocaments lleugers que

s'hagin produït en fer la fotografia. O per a compensar les vores difoses que es

generen amb facilitat quan la llum incideix sobre el sensor i és processada.

Però cal anar amb cura en aplicar aquests controls perquè amb facilitat es po-

den produir artefactes. És necessari visualitzar la imatge al 100% per tal de

controlar i evitar la possible aparició d'aquests artefactes.

Els controls per a l'enfocament que trobem en aquest quadre de diàleg són els

següents:

• Quantitat�(Cantidad). Permet regular la definició de les vores. El nivell

d'enfocament és proporcional a l'increment del valor. És convenient no

posar un valor gaire alt perquè es poden generar artefactes amb facilitat.

Quan s'obre un arxiu raw es calcula un valor per a la quantitat en funció

del model de càmera i del valor ISO a la qual s'hagi disparat la fotografia.

• Radi�(Radio). Controla la grandària més gran o més petita dels detalls als

quals s'aplica l'enfocament. És proporcional al fet de si els detalls són més

o menys grans. Si són petits, necessiten un valor inferior; si són grans, el

valor del radi pot ser superior. No és convenient donar-los un valor massa

alt perquè provoca efectes de poca naturalitat.

• Detall�(Detalle). Els valors baixos eliminen sobretot el desenfocament de

les vores; els valors alts fan més pronunciades les textures que formen part

de les imatges.

• Màscara�(Máscara). Crea una màscara sobre les siluetes. A un nivell de

zero s'aplica el mateix enfocament a tota la imatge. En el valor màxim,

100, l'enfocament es limita sobretot a les àrees properes a les vores. Si es
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prem Alt mentre s'arrossega el controlador, es mostren en blanc les àrees

sobre les quals s'aplica l'enfocament i en negre, les zones emmascarades.

En l'exemple següent veiem el detall del cap d'una tortuga amb un lleuger

desenfocament en l'origen. A sota, la imatge enfocada d'acord amb els parà-

metres que es mostren en el quadre de diàleg.

A la part inferior del quadre de diàleg trobem els controls per a la reducció del

soroll (Reducción�de�ruido). N'hi ha dos:
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• Luminància�(Luminancia). Treballa sobre el soroll produït per la llumi-

nositat. Incrementar el control implica suavitzar el soroll de la imatge i

perdre-hi nitidesa.

• Color�(Color). Redueix els artefactes produïts per píxels de color.

En l'exemple següent es va prendre la fotografia a 1.600 ASA per error. La imat-

ge de la part esquerra de la ratlla negra és la imatge original. A la part de la

dreta, s'hi han aplicat els paràmetres que s'especifiquen en el quadre.
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