
Crear un Foto llibre amb LR 

 

Avui vaig a abordar el tema des d'un enfocament de flux de treball, potser no em detingui en els detalls, però 
els explicaré el que han de fer de principi a fi; si volen més detall, poden llegir l'article que els esmenti 
prèviament i després continuar amb aquest ... 

 El flux de treball. 
1.- El primer que han de fer és crear una col·lecció , aquesta col·lecció és més que un simple pas 
de organització , és sens dubte el més import pas abans de començar a treballar amb el mòdul de llibres. 

 

Com potser ja s'han adonat, les col·leccions són accessibles des de tots els mòduls, a més les col·leccions ens 
permeten incloure imatges de diferents carpetes, ens permeten ordenar les imatges, entre d'altres 
funcionalitats. 
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Gràcies a la possibilitat d'ordenar les imatges al nostre gust, podem crear una seqüència que expliqui una 
història, abans de canviar-nos al mòdul de llibre. 

2.- A el segon pas ha de ser afegir Sub títols o títols a les imatges, això ho podem fer des del mòdul de 
biblioteca , en el panell de meta dates . 
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Això simplificarà nostre flux de treball, quan desitgem afegir qualsevol dels dos a les nostres fotografies des 
del mòdul de llibres fotogràfics. 

3.- Estem preparats, ara si podem canviar-nos al mòdul de Llibre. Un cop al mòdul, seguirem l'ordre 
descendent dels panells. 

 

4.- Seleccionin el tipus de Llibre. En el nostre cas seleccionarem PDF. LR ens ofereix altres dues opcions, 
BLURB i JPG. 
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5.- Un cop hem seleccionat el tipus de Llibre, tindrem les mides que LR ens permet crear amb aquest tipus 
d'arxiu. 
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Si s'estan preguntant si és possible crear tipus de llibre o mides personalitzades, he de dir que 
malauradament no és possible. LR al·lega que el mòdul existeix, però que de moment no és prou estable per 
a ser alliberat. 

6.- Ara podem seleccionar el tipus de portada que farem servir per al nostre llibre i determinar quina serà la 
qualitat de les imatges: 

 

7.- Estem gairebé a punt de crear el nostre llibre. 
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LR ens ofereix un panell per determinar la distribució de les nostres fotografies a les pàgines. 

 

Així mateix trobessin molt fàcil de fer servir el botó d'acte omplert del llibre, el qual té un convenient botó de 
netejar el llibre, en cas que no són agradi la distribució que haguem seleccionat o simplement si volem 
experimentar. 

https://fotografiaprincipiantes.files.wordpress.com/2013/12/image75.png
https://fotografiaprincipiantes.files.wordpress.com/2013/12/image76.png


8.- Tot que no podem crear tipus de llibre o mides personalitzades, si és possible crear distribucions 
personalitzades perquè siguin usades en procés d'auto ompliment del llibre. 

 

Podem crear un completament nou (2), que s'afegirà als Presets que ja existien (1): 
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aquest nou preset pot ser seleccionat, perquè les pàgines tinguin aquesta distribució; la flexibilitat es limita a 
poder crear una distribució per a la pàgina esquerra i una altra per a la pàgina dreta. 

9.-Navegació en el llibre: 

La vista que tenim inclou totes les pàgines del llibre, però si volen veure de prop un parell de fulles 

 

(Premin CMD + R Mac o CTRL + R Win), podem fer clic al segon botó de la part inferior; 
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per veure una sola pàgina fer clic en el tercer botó (CMD + T Mac o CTRL + T Win) 

 

i per tornar al albira completa clic al primer botó (CMD + I Mac o CTRL + I Win). 

dreceres: 
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 A la vista de prop poden prémer la fletxes cursoras d'esquerra i dreta per passar les fulles. 
 A la vista completa el signe "+" realitza un acostament, és a dir les imatges augmenten de mida, 

mentre que el signe "-" les disminueix. 
 Per amagar els panells laterals, poden prémer la techa TAB. 

10.- Bé, una vegada que hi ha editat i creat el seu llibre tal com vostès volen, estarem llestos per crear el 
llibre. Si volen més detalls sobre com manipular la plantilla de cada pàgina, hauran de llegir l' article que els 
esmenti al principi d'aquest article. 
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11.- Un cop hem creat el nostre llibre, aquest apareixerà en el lloc que seleccionem a la finestra; si fem clic al 
podrem veure les fotografies que conté. 

 

Des de qualsevol mòdul, podrem fer clic a la icona del llibre i veure les fotografies; 
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des del mòdul de biblioteca podem obrir el nostre llibre en mode d'edicion amb només fer clic a la icona que 
es troba a la dreta del nostre llibre. 

 Algunes millores de la versió 5: 
Ja que entrar en detalls, em portaria un altre article, a continuació únicament es les esmentés i en un proper 
article les explicaré a més detall: 

 Podem afegir número de pàgina. Podem ocultar o iniciar en qualsevol pàgina. 
 Crear distribucions personalitzades per a una mida de llibre i agregar-les a les plantilles. 
 Aplicar una plantilla a un grup de pàgines. 
 Ajustar el padding del text pel que fa a la imatge, i la mida de les cel·les; tot i que es podia fer en les 

versions anteriors, el nou és que podem conservar aquests canvis com a plantilla. 
 LR carregués automàticament aquestes pàgines perquè puguin usar-les quan seleccionin aquest 

mateix mida de llibre en un altre projecte. 
 Podem afegir les nostres plantilles preferides a la col·lecció de favorits, per no haver de revisar totes 

les plantilles a la recerca d'aquestes. 
 Podem afegir text a les nostres pàgines, a més del text de les Sub títols o títols. 
 A més podem incloure informació que LR s'extraurà de la metadata de les nostres fotografies. 
 Podem crear el nostre llibre usant Smartpreview . 

 Comentari Final. 
Com s'hauran adonat, el mòdul de Llibres de fotografia, és força extens i no és possible cobrir totes les seves 
funcionalitats en un sol article, la interacció amb el mòdul requereix de pràctica i d'acord ho estiguin fent 
servir descobriran dreceres, opcions i trucs que simplifiquessin la seva feina. 

Com es fa a la versió CC? 
En aquesta ocasió abordarem el tema usant la versió CC, a més aprofiti per parlar-los d'algunes funcionalitats 
que no he comentat en cap article previ ... 
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Preparació. 
Seguint els passos del flux de treball, el primer és fer la selecció de les nostres fotos, amb les fotografies 
seleccionades vam crear una col·lecció i ens vam canviar al mòdul de llibres. 

 

És molt important tenir la col·lecció per poder treballar, ja que el panell de les col·leccions, és l'únic que és 
visible en tots els altres mòduls. 
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Un cop al mòdul, anem a configurar el filtre de la tira d'imatges perquè ens mostri únicament les fotografies 
que no han estat usades; això es fa canviant filtres a la llista desplegable a la dreta dels filtres, d'aquesta 
manera només farem servir una foto una vegada. 

 

Ara anem a configurar el llibre: 

 Tipus : PDF 
 Mida : Large Landscape. 
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 Coberta : Hard dust Jacket. 
 Qualitat : 60 
 Espai de color : sRGB. 
 Resolució : 300ppi. 
 Nitidesa : Estàndard 
 Tipus de paper : Matte. 

Aquests valors poden ser ajustats segons els requeriments de l'impressor. De moment Blurb és l'única 
companyia en els EU que té un acord amb ADOBE per oferir aquest servei; així que és molt important 
contactar a l'impressor abans de realitzar aquest treball. 

Mans a l'obra. 
En aquest punt estem preparats per començar amb la creació del nostre llibre. El primer és arrossegar la 
imatge que farem servir com a portada. 

 

Immediatament podrem observar que la foto que hem fet servir, ja no es troba en la tira d'imatges de la part 
inferior. 

http://www.blurb.com/
https://fotografiaprincipiantes.files.wordpress.com/2015/08/book4.png


 

Ja hem creat la portada, ara anem a col·locar la primera foto del llibre; una vegada que l'hem col·locat, 
podem donar-li clic i modificar: 

 zoom : controla l'acostament de la foto 
 Padding : controla l'espai dins de la cel·la. 

 

Per poder continuar amb la creació del nostre llibre, haurem d'afegir una pagina: 
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Ara canviarem la plantilla de la pàgina; per fer-ho han de fer clic a la pàgina i després clic al petit triangle que 
apareix a la part inferior dreta de la pàgina. 

 

això ocasiona que es desplegui in menu contextual, amb grups de plantilles de pàgina; en aquesta ocasió vam 
seleccionar el grup de plantilles de dues fotos i d'aquestes seleccionem la que s'indica: 
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Suposem que no volem que les fotos estiguin enganxades i en comptes d'això ens agradaria que estiguessin 
una mica més separades; bé en aquest cas, premin la tecla SHIFT i facin clic a cadascuna de les cel·les, per 
seleccionar-les; després del panell Cell llisquin el control d'espaiat. 

 

Si els agrada el que acaben de crear poden guardar perquè puguin tornar a usar-lo, en fer-ho aquesta nova 
plantilla es guardés com una plantilla de pagina d'usuari; pressionin la tecla CTRL i al mateix temps facin clic a 
la pàgina, això s'activés un menú de context i entre les opcions podran seleccionar la que els permet 
convertir la plantilla en 
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Ara tindran la nova plantilla disponible per tornar a usar-la en una altra pàgina. 

 continuem 

 

Un cop hem acabat de distribuir les nostres fotos, anem a agregar-li un títol sobre la portada, facin doble clic 
sobre la portada i s'ajustin els valors dels panells Text i tipografia: 

https://fotografiaprincipiantes.files.wordpress.com/2015/08/book11.png
https://fotografiaprincipiantes.files.wordpress.com/2015/08/book12.png


 

Si presten atenció al panell Text, poden veure que hi ha dues opcions: 

1. Text de la foto. (Ho veurem més endavant) 
2. Text de la pàgina. (En l'exemple previ) 

Observació: Tots dos poden ser configurats usant el panell inferior, on podem seleccionar el tipus de lletra, el 
color de la lletra, la mida, l'opacitat i l'orientació. 

Quan seleccionem el text a la foto, podem afegir text lliurement com ho vam fer prèviament amb el text de 
la pàgina; tot i que també pot usar les plantilles pre configurades, que ens permeten utilitzar la meta data de 
la foto 
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Si no ho han salvat, és bon moment per fer-ho (si no saben com, han de llegir els articles que els vaig 
recomanar al principi); A punt ara només hem de exportar el nostre llibre PDF: 

 

Després d'uns segons tindran el seu PDF; la mida d'aquest dependrà de la configuració, tant les mesures 
d'ample i alt, com el pes de l'arxiu, que depèn directament de la quantitat de fotos i de la qualitat que 
s'estableixi. 

 Sobre les plantilles de llibre. 
Potser estiguin pensant que així com han pogut crear una plantilla de pàgina personalitzada, potser seria 
possible fer el mateix amb la plantilla del llibre, de moment no és possible crear plantilles personalitzades per 
a llibres (almenys no d'una manera senzilla), així que la majoria només podem fer servir les plantilles que 
ADOBE ha inclòs en cada tipus de llibre. 
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Si són agosarats i els agrada això de la tecnologia, llavors és probable que s'animin a jugar amb el llenguatge 
natiu de LR i crear aquestes configuracions amb un total control de lliure per regular la quantitat, posició i 
mida de les fotos en les pàgines. 

Nota : En els fòrums de ADOBE un usuari ha publicat la manera de fer-ho, és un procés que requereix cert 
coneixement, així que la compartiré amb vostès en un article futur on li pugui dedicar tot el contingut 
únicament a aquesta tasca .. 

Comentari final. 
Crear un àlbum és molt senzill, podem fer-ho en aquest mòdul fins i tot exportant les pàgines com JPG o 
podem usar el mòdul d'impressió i exportar cadascuna de les pàgines perquè puguin ser usades per un 
impressor. 
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