Flux de treball fotogràfic
Avui ens endinsem en una de les paraules i el mon que mes sona des de la creació de la fotografia, i més
concretament des de l'aparició de la fotografia digital i el seu processament virtual posterior. Molta gent
associa l'anomenat Flux de treball o Workflow només al processament a post producció, però realment el
flux de treball és el procés global des que se'ns ve una idea al cap o ens encarreguen una feina, fins que la
fotografia arriba al fi marcat (ja sigui una còpia paper, vinil, en web, etc...).
Doncs bé, us anem a exposar tots aquests passos que heu de seguir de principi a fi. Al ser una cosa molt
personal, no pretenem donar-vos unes pautes estrictes, sinó unes pistes sobre el camí que seria útil seguir,
per tant, us posarem diversos exemples i diversos camins perquè trieu el que més s'adeqüi a vosaltres.
Segur que alguns de vosaltres ja teniu el vostre sistema de treball definit, però segur que algunes de les
coses que exposem us poden ser d'utilitat, o si vosaltres mateixos realitzeu alguna cosa que aquí no
exposem, podeu dir-ho també. Intentarem "tocar" el màxim possible, o almenys els aspectes que creiem
més importants.
El flux de treball, és sense cap dubte un dels aspectes que ens defineixen, i el dia que aconseguim el nostre
propi, tindrem un pas més que guanyat a l'hora de deixar la nostra firma fotogràfica a la mirada dels
altres...
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La primera part del Flux de treball, es la pre producció i òbviament, ve abans de la execució de les
fotografies i del revelat, que son les parts que tots tenim al cap. Potser que la pre producció sigui un dels
moments més importants per al fotògraf, i en el que molts fan molt poc èmfasi. Avui en dia amb l'era
digital, tendim a pensar que el treball de pre producció són coses pocs importants, i que quan dispares, si
no es surt com ho tenies al cap, es pot arreglar a post-producció, però no és així. La correcte resolució de
tot aquest procés es basa en el balanç del que sabem del que anem a fotografiar i la contra "la
improvisació".

Encara que tinguem al cap una sessió de fotografia típica, amb una model, amb sort una maquilladora i
nosaltres com a fotògrafs bellugant les llums, els professionals no funcionen d’aquesta manera. En el mon
professional dependrà de un pressupost, i en funció d’aquest, les persones involucrades en el projecte.
En super-produccions fotogràfiques (En be al cap el calendari Pirelli, per exemple) El equip humà necessari,
s’assembla molt a gentada que recorre una producció de cinema. En canvi en baixos pressupostos les
funcions i els càrrecs es reparteixen i poden arribar a la mínima expressió del exemple inicial.
Resum de càrrecs involucrats en una producció:
El productor.
És el propietari del encàrrec, o client. El que assumeix el risc econòmic o posa els diners.
Director de producció:
L'organitzador de la producció tècnica.
Productor executiu.
Responsable dels models financers i administratius. Distribució i manteniment dels diners. Sol ser un altre
membre de la productora.
Cap de producció.
Responsable de producció en la fase de rodatge. Ha de solucionar tots els problemes en rodatge i
aconseguir que mai s'aturi. Responsable de mantenir els terminis i els diners assignat al rodatge. Sol ser
contractat per a cada rodatge. Ell contracta a l'equip de responsabilitats mitjanes-baixes: ajudants,
assistents, etc.
En la sessió és el supervisor del treball de tots. Té la capacitat d'acomiadar als quals consideri que no
treballen bé, encara que no sobre els caps d'equip.
Delegat de producció.
Existeix quan hi ha una coproducció. Té cura de que es mantinguin les condicions acordades. Són delegats
de les productores que inverteixen però no organitzen.

Cap de localitzacions.
Molt lligat al director de producció i cap de producció. És l'encarregat de dur a terme la contractació amb
els propietaris de les localitzacions: arribar a un acord amb els permisos, preus i realitzar les gestions
necessàries.
El permisos de paraula no valen per res perquè és imprevisible. Sempre cal contractar els permisos per
escrit de forma legal, fins i tot quan es roda al carrer.
S'encarrega d'organitzar com i on col·locar els camions del set i preveure l'arribada dels models i l'equip
humà. Organitza també el menjar. No ho fa personalment, però és el responsable de trobar el menjar.
Ajudants i auxiliars de producció.
Es diferencien en que l'ajudant té més responsabilitat que l'auxiliar. Estan a les ordres de l'equip de
producció. Uns a les del cap de producció i altres a les del cap de localitzacions. Solen ser treballs de
manteniment del set.
Regidor.
Encarregat de compres i lloguers del departament de decoració. Es dedica en exclusiva a això perquè sol
ser un treball dur i complicat. Ha de tenir molts contactes per poder aconseguir tot tipus d'objectes en el
menor temps possible i al mínim cost. Controla el menjar i vehicles que surten en escena. Està a les ordres
del cap d'attrezzo.
Caixer.
Juntament amb el director de producció és el que més temps roman vinculat a la rodatge. Paga els sous,
impostos, seguretat social, etc. Recull i arxiva totes les factures que cal tenir, entre altres coses, per
aconseguir les subvencions.
Secretari de producció.
Coordina la producció en el set amb l'oficina. Posa en contacte la productor amb en rodatge. Organitza els
viatges dels models i equip tècnic. Sap on estan tots els hospitals i serveis d'urgència més propers per si fos
necessari.
Localitzadors.
Busquen localitzacions amb una càmera.
Cuidadors.
Té cura dels decorats o localitzacions o aparcaments mentre no es roda.
Tramoistes.
Son els encarregats de bellugar, muntar, desmuntar, carregar, etc... els decorats, equips, il·luminació,
l'atrezzo...
El director.
Es el responsable de la qualitat des del punt de vista artístic i narratiu quan ha de explicar una historia,
Dissenya la planificació dla sessió.

Col·labora en la realització del pla de rodatge i postproducció, i en l'elecció de localitzacions. Col·labora
també en el muntatge.
Quan té molt clar el que vol explicar i com fer-ho. Ha de explicar a tots els caps d'equip (fotografia, art, etc.)
per aconseguir que tots treballin en la mateixa línia. Es diu que el director a de ser un gran comunicador.
Les reunions i converses pre-rodatge són fonamentals per arribar a un bon resultat.
Primer ajudant de direcció.
El seu treball és organitzar el set de rodatge. Ha de controlar-ho tot i ser conscient de totes les necessitats
en cada moment. Distribueix el temps i els recursos. No té capacitat artística i és molt poc comú que un
ajudant de direcció passi a ser director suplent.
És una figura molt recent en el cercle de realització espanyol. La seva funció és organitzar tot el que envolta
el set de rodatge com informar els models de dates de rodatge i canvis en el guió.
Segon ajudant de direcció.
Redacta els partes i citacions i se'ls lliura al primer ajudant perquè els firmi. També s'encarrega de tenir
preparats figurants perquè el primer ajudant només hagi de moure’ls.
Script.
Encarregada de portar els parts de rodatge i de mantenir la continuïtat o ràcord de moviment, posició,
mirada i també el record escenogràfic pel que fa al attrezzo, maquillatge, vestuari i il·luminació, en
col·laboració estreta amb els caps de cada equip.
Porta el comunicat de script amb informació de temps de rodatge per a producció, de muntatge, i de
càmera. A vegades hi ha meritoris de script per a seqüències molt complicades.
Director de fotografia o primer operador.
És el cap de l'equip i juntament amb el director la persona amb més pes i responsabilitat en la sessió. És el
responsable de crear les imatges: la plàstica. Ell personalment tria al seu equip. Treballa íntimament
relacionat amb els equips de maquillatge, vestuari i art.
La fotografia ha d'expressar idees. La idea dla sessió que el director de fotografia ha de conèixer per les
seves converses amb el director. La forma d'expressar aquestes idees, sentiments i emocions té a veure
amb la psicologia de la percepció visual, la intuïció i basant-se en el bagatge artístic i cultural de
l'espectador al que la imatge va dirigida.
Té sota les seves ordres directes als elèctrics. Tria la càmera amb la qual es va rodar, les emulsions
fotogràfiques, els objectius, els filtres, els aparells d'il·luminació, etc. Posiciona els focus, mesura la llum i
pot triar l'hora en què es va a disparar cada pla si es roda en exteriors. En postproducció treballa dirigint la
feina del talonador (Colorista) i del editor gràfic, amb el que sol tenir una relació molt personal i sovint
treballa sempre amb el mateix.
Cap d'elèctrics o Gaffer.
Es realment el que té la responsabilitat de il·luminar la escena, té una relació molt estreta amb el director
de fotografia. No mou directament els aparells d'il·luminació, només dirigeix la feina dels elèctrics. És el
responsable del manteniment del material d'il·luminació.

Porta tècnicament la il·luminació amb el seu equip de electricistes, il·luminació que es dissenyada por el
director de fotografia. El gaffer selecciona els equips convenients per fer la il·luminació, Pre-il·lumina
escenes, realitza las visites a locacions o scouting.
Elèctrics.
Són els que físicament col·loquen i endollen els aparells d'il·luminació, ventiladors o maquines de fum.
Grupista.
Condueix el camió generador. És el primer a arribar al set i prepara el quadre d’alimentació d'il·luminació.
Director artístic.
Responsable de l'estètica física de la rodatge (tota l'estètica no fotogràfica). Ha de parlar molt amb el
director de fotografia per orientar els seus treballs en la mateixa direcció.
Departaments dins d'aquest equip:
1. DECORACIÓ.
Decorador.
A Espanya sol ser el mateix director artístic. Responsable de dissenyar el decorat.
Ajudant de decoració.
S'encarrega de triar els materials amb què es va construir el decorat i supervisa la construcció.
Constructor cap.
Construeix el decorat a partir dels plànols que li lliura el decorador. Treballa amb fusters, guixaires, obrers,
pintors de brotxa grossa o artístics, forillistas (pintors especials que pinten el que es veu darrere de les
finestres: forillo), maquetistes, etc.
2. AMBIENTACIÓ.
Ambientador cap.
En baixos pressupostos sol ser també el mateix director d'art. La seva missió és vestir el decorat amb
l'atrezzo: mobles i accessoris.
Cap d'atrezzo.
És el que aconsegueix i gestiona l'atrezzo. Té al seu servei al regidor.
Toolmaker.
És l'encarregat de col·locar l’atrezzo físicament en el decorat. La seva ocupació més important és l'atrezzo
dramàtic (els objectes que manipulen els models en la sessió). Ha de arreglar tot el que es faci malbé.
Assistent d'atrezzo.
Peó per moure i transportar coses.

Dins el departament d'ambientació hi ha diversos sub departaments:
1.VESTUARI.
Dissenyador de vestuari.
Orienta als responsables de l'ambientació sobre la forma de vestir dels personatges i també sobre com
entapissar elements del decorat si cal.
Sastre cap.
Confecciona les robes si és el cas o per a robes comprades s'encarrega de la neteja i manteniment.
S'encarrega d'aconseguir el record de vestuari pel que fa a si la roba ha de sortir tacada, trencada, etc. en
determinats punts de la rodatge.
Ajudant de vestuari.
Està a les ordres del sastre. La seva funció és provar la roba als models. A les proves de vestuari sol assistir
el director. Solen estar especialitzats per a actrius, models o figuració.
Semovents.
És el departament encarregat de cuidar els animals que surten al rodatge. Depenent de les necessitats pot
estar format per diversos ramaders (els que transporten els animals) cuidadors i ensinistradors.
2.MAQUILLATGE.
Maquillador.
El seu treball està molt relacionat amb l'equip d'ambientació. A part d'aconseguir una aparença en els
models ha de controlar també el ràcord de maquillatge.
Perruquer.
En produccions de baix pressupost pot ser el mateix maquillador. Si és una rodatge amb molta feina de
perruqueria pot haver fins i tot caps de maquillatge i subordinats.

EQUIP DE POST PRODUCCIÓ
Un cop acabada la sessió fotogràfica, entra el treball de post-producció. Arribat a aquest punt el director de
fotografia treballa dirigint la feina del talonador i del editor gràfic, per aconseguir els acabats desitjats que
demana el productor.
Editor
Es el encarregat de muntar, revelar i retocar, les imatges obtingudes.
Etalonador
També anomenat Colorista. La seva responsabilitat consisteix supervisar el procés de revelat per que totes
les imatges de la sèrie, sessió o catàleg, tinguin la mateixa gama cromàtica, il·luminació coherent i que sigui
homogènia en funció del suport físic de sortida.

La pre producció
En el moment que tenim la idea o un client ens ha donat un encàrrec fotogràfic, tenim que començar a
planificar tot el procés i coordinació del treball necessari per portar a terme el projecte. Podem seguir les
següents pautes per no oblidar-nos de res...

Procés de selecció i Planning de treball
El procés de selecció de llocs, models, maquilladors, estilistes, ajudants, (si és que necessitarem...) és el
primer punt a tenir en compte. És el moment de aconseguir el necessari per a la nostra idea, abans de
fotografiar-la, i per això necessitem convertir aquesta idea en realitat. Aquest treball, és importantíssim, ja
que l'elecció d'un lloc, un objecte o uns models equivocats, ens pot arruïnar una fotografia, ja sigui del
caràcter que sigui. Ara ja sabeu que cal traslladar de la idea immaterial a un concepte material.
Posterior a això, ve el treball de recopilació d'informació. Números de telèfon, adreces, llocs que estan a
prop del lloc al qual anirem, etc... Tot això ens serà molt útil, ja que sempre sorgeixen contratemps, i
sempre és bo tenir un pla B. Per exemple, sempre és molt bo analitzar que botigues tenim al voltant per si
ens quedem sense piles o algun bar proper, per buscar cafè calent per tot equip en exteriors al hivern.

A més de l'anterior, hem d'optar per crear un Planning de treball o storyboard, ja que com bé sabeu el
temps és or, per la qual cosa hem d'intentar limitar sempre amb un horari. D'aquesta manera anirem
aconseguint acostumar-nos mes a fotografiar i aprendrem molt més sobre el procés d'aconseguir moltes
fotografies. Afegit a això, si fem fotografies a models o en algun estudi, hem de saber que ens costa el
temps; així que sempre és millor limitar, i no només per temes econòmics, sinó també perquè ens vindrà
bé per optimitzar. Per descomptat, que aquest punt té menys importància en funció de quin tipus de
fotografia vulguem prendre, i més si no tenim una idea real abans de fer la fotografia. Però tot i així, també
és important tenir-ho en compte per a deixar-nos portar i sobretot per tenir una bona dinàmica de treball.

Creació d'un llistat d'equip
El següent punt és el de realitzar una llista amb tot l'equip fotogràfic de què disposem; càmeres, objectius,
llums, accessoris, etc... Molts de vosaltres pensareu que és una tonteria, i potser ho sigui per als que no
disposin de gaire equip, però per a algunes persones que tinguin infinitat d'accessoris, sempre és molt útil,
ja que acaben oblidant-se d'algun d'ells i es recorden en el moment que fan falta i ja poc es pot fer per
aconseguir-los.

Aquí serà el moment de triar el nostre equip necessari en funció del que hem ja hem plantejat abans.
Sabem quin lloc serà el fotografiat, l'hora, la model (si és que farem servir models, el seu maquillatge, el
vestuari, etc...), i en funció d'això començarem a triar l'equip.

Elecció de càmera, objectius apropiats, i la seva neteja
Aquest punt és important, ja que en funció del tipus de fotografia, sabrem que tipus de càmera i objectius
ens ve millor per a cada situació. Si disposem d'una Full-Frame (FF), una APS-C o una compacte.
Cadascuna d'elles té unes característiques que la faran més apropiada per a unes circumstàncies o unes
altres. Per exemple la 5D o la D810, al ser FF son càmeres molt apropiades per retrat , fotografia en estudi,
o fins i tot vídeo gràcies al major grau de desenfocament; mentre que una 7D, és una càmera més
apropiada per a esport, naturalesa o reportatge, gràcies al seu factor de retall i la seva velocitat de dispar.
Quant als objectius, serà alguna cosa similar, haurem de saber el nostre tipus de fotografia i triar el més
adequat. Angulars per paisatges, teleobjectius per retrats, macros per fotografia de producte... Lògicament,
podem usar qualsevol tipus d'objectiu per a qualsevol circumstància però sabent perfectament el que fem;
ja que així aconseguirem uns millors resultats.
Sempre és important abans de cada sessió fotogràfica, netejar les nostres lents , o fins i tot revisar si la
nostra càmera té pols al sensor (això últim mes quan són temes de treballs professionals, per no portar-nos
ensurts). Hi ha kits de neteja apropiats per les lents, i mai fer-ho amb draps o isards d'ulleres que no
estiguin completament netes, ja que ens podrien danyar la lent. Pel que fa a la neteja del sensor també
disposem de material apropiat, i en cas de no atrevir-nos, cal portar-ho a un servei tècnic.

La llum natural i la il·luminació artificial
Un dels punts més importants és la llum de la nostra fotografia. Hem de saber amb què llum ens trobarem
al lloc on anem a fotografiar. En aquest apartat pensarem en tot allò que ens pot ajudar a redirigir la llum
natural o generar-la de manera artificial: flaixos (ja siguin d'estudi o portàtils), reflectors, difusors, etc... Si
fem servir flaixos externs la sincronització amb ells és important , i per tant l'ús de disparadors és més que
indispensables, almenys que disposem d'un cable prolongador (en cas dels flaixos portàtils).
Per conèixer la posició del sol a la ubicació escollida, trobarem al mercat infinitat d’aplicacions per aquest
fi... Es important consultar-los, per no portar-nos sorpreses amb ombres dures o escenes amb contrallums
imprevistos.

Elecció d'accessoris importants
Molts de nosaltres creiem que el trípode només s'ha d'usar per a fotografies nocturnes, i no és així, de la
mateixa manera que ell us d’un disparador remot. Aquest parell d'accessoris, si podem portar-los amb
nosaltres sempre seran útils. Un accessori que s'ha posat molt de moda, es portar un nivell de bombolla
per a la càmera, per complementar l'ús del trípode.
Els filtres són un altre accessori mes que indispensable en una motxilla, sigui del tipus de foto que sigui, és
molt recomanable tenir-los a mà, sempre que puguem. Al meu parer els filtres ND i els polaritzadors són els
més recomanats de portar gairebé sempre. Es recomanable pensar que normalment cal modificar la
temperatura de la il·luminació artificial amb filtres de gel.
Igual que els accessoris fotogràfics, també hi ha la necessitat moltes vegades d'haver de disposar d' un altre
equip que no té res a veure amb la fotografia; però que és summament important i de moltíssima utilitat.
Per exemple cinta americana per subjecció de panells, tisores, celo, etc... Penseu sempre en què un
fotògraf per fer fotografies també ha de ser una mica manetes, i de vegades necessita posar-se una
granota de treball abans de disparar.

Revisar bateries i targetes de memòria
Punt ximple, però més que catastròfic si falla. Una bona manera de controlar si les nostres bateries estan
carregades, és numerant-les. Avui en dia algunes càmeres guarden dins de la seva memòria el número de
sèrie de cada bateria i la càrrega que els queda, però es poden numerar per mitjà de numeració bàsica
(1,2,3 ...). D'aquesta manera tindrem controlades nostres bateries, i a sobre ser molt útil a l'hora de saber
quina està més o menys carregada. Sempre que es carrega una bateria és important posar-la en la càmera i
veure si està carregada, abans de sortir a fotografiar.
L'ús de grips / empunyadures per poder portar mes d'una bateria i millorar la velocitat de dispar de les
nostres càmeres, igual que piles de recanvi per als nostres flashos són altres punts a tenir molt en compte.
En cas de platós, un accessori molt recomanat es el us d’un alimentador extern per la càmera, en ell ens
oblidarem de patir per la carga o disponibilitat de les bateries.
Pel que fa a les targetes de memòria, hem d'assegurar-nos que la portem a sobre i que té espai suficient. És
per això que és de vital importància saber mes o menys el que sol ocupar un fitxer a la nostra càmera, per
calcular la capacitat i quantitat de memòries que necessitarem a la sessió.

Mirar, pensar i parlar: un plus per abans de disparar
Just després de la preparació logística i tècnica el nostre últim punt, i més que important, és com deixar
patent el que som i on anem. Som fotògrafs i tenint el projecte al cap, sempre hem de ser persones que
s'interessin pel que es va a retratar, ja sigui persona, mitjà o objecte. El conèixer bé el que anem a
immortalitzar és summament important abans de realitzar-lo, és per això que sempre hem d'intentar
parlar, mirar i pensar.
En el cas de la fotografia de carrer o de paisatge, és de vital importància no deixar d'observar, tenir una
mirada fotogràfica en cada moment i cada instant. Conèixer el lloc és indispensable. A la fotografia en la
que anem a retratar persones, sempre és bo fer-les partícips de la situació, conèixer-les, prendre'ns una
estona per saber sobre elles.
Aquest és el punt on al meu parer es diferencia un fotògraf, d'una persona amb una càmera a la mà. Cal
recordar, que les fotografies es fan per alguna cosa, i no només per donar-li a un botó, és important saber a
què dispares i per què.

La execució
Ara es el moment de portar a terme tots els preparatius que hem realitzat durant la pre producció... Ja ho
tenim tot preparat, tenim la idea, estem a la ubicació escollida, model maquillat i vestit per la ocasió, la
il·luminació llesta... Però abans de disparar tenim de tenir algunes coses clares al dirigir les models.

Tracte en les models
En el cas de tractar en models, quan fotografiem, molts de nosaltres ens hem adonat que les persones que
surten en les nostres fotos (mentre no siguin robats) sempre perden tota aquesta naturalitat que veiem en
elles, quan volíem fotografiar-les. És per això, que us donarem uns consells per intentar aconseguir millors
fotos interactuant millor amb el vostre "model / s" durant la sessió fotogràfica, aconseguint la confiança de
les persones retratades.
1-Ser persona abans que fotògraf
Quan nosaltres parlem amb la gent sense una càmera, la gent sol ser més receptiva. Parlar amb ella de
temes del dia a dia ajuden a que aquesta persona et comenci a veure per sobre de tot com algú "normal", i
no una persona que va a "entrar" en el seu món d'una forma brusca i gairebé sense tacte. Tot aquest

primer contacte, ja sigui en persona o no, pot ajudar molt per a la primera impressió. Jo sempre que
realitzo una sessió i no conec al model, intento entaular conversa amb ell i fer-lo veure que encara que la
fotografia és el meu món, hi ha vida més enllà d'ella.
2-Mai paris de parlar
Sembla un consell una mica pedant, però sobretot per a gent que no està acostumada que els facin moltes
fotos és una forma de mantenir-los entretinguts i no donar-los temps a pensar que estan davant d'una
càmera. Quan un no fa això i només està preocupat del disparador, la persona que es troba a l'altra banda
comença a posar-se nerviosa i a no saber que fer, fins i tot arribant a no moure i quedant-se estàtica per la
por escènica. És per això que moltes vegades és bo utilitzar un disparador i un trípode quan tens ben
pensada la escena i disparar sense estar darrera de la càmera.
En els nens, aquest punt és molt important, però no perquè es quedin quiets sinó per tot el contrari; ja que
als nens sinó ets capaç de fer-los entrar en el joc, mai aconseguiràs una bona sèrie de fotografies.
3-Mai un "no m'agrada"
Mentre fem fotos i anem entaulant conversa, les frases tipus "No ho estàs fent bé" o "No m'agrada gens"
mai han de sortir a la llum, ja que són frases que minven la confiança de la persona i lògicament no volem
que això passi, ja que una persona a fotografiar desmotivada pot arruïnar tota la idea que tinguem de la
nostra foto. Per tant, egoistament hem de saber motivar i amagar, d'una bona forma, a totes les persones
que anem a fotografiar les mancances del moment.
Una bona forma per realitzar-lo és animant i no parar de fotografiar dient-li frases com "una més per tenir
on escollir" o "No està gens malament però prova a..." Òbviament totes estàs frases són hipotètiques, i
cada qual sabrà que dir o com enfocar-ho.
4-Mostrar els resultats
Aquest punt sempre pot ser controvertit, ja que quan moltes vegades li dic a la gent que ha d'ensenyar les
seves fotografies als models, sempre fan una sèrie de tres fotos i van directament a veure-les. El cas és que
mai ha de ser així. Sempre que esmento això em refereixo al fet que cal mostrar les fotos a la gent, si, però
quan tinguem ja el resultat aconseguit, o quan únicament volem mostrar-li que el que està fent no ens val.
Això ens servirà per a dues coses, motivar i donar més confiança.
Aquest punt farà apropar més al model i sortir de tant en tant del teu espai de treball i entrar una mica en
el teu; però mai prenent masses confiances, els has de fer sentir propers a tu però sense generar
incomoditat.
5-Contacte, el mínim
Model i fotògraf tenen cada un el seu espai de treball i sempre hi ha una línia infranquejable mentre es
treballa (llevat que hi hagi molta confiança si és un familiar o una amistat íntima...), i és per això que tot cal
respectar-lo. Quan alguna cosa que veus no t'agradi, com pugui ser la col·locació, la roba o els cabells...
Intenta sempre que les persones indicades per a això ho facin, ja que per això és el seu treball. En cas d'una
posi específica abans de tocar, és sempre millor intentar realitzar-la tu i que sigui copiada per el model.
6-Posar-te davant de la càmera alguna vegada
Això és molt important i s'aconsegueixen grans coses fent-ho. Que un dia et facin a tu unes quantes
fotografies d'exemples i et dirigeixin és una boníssima pista per saber com se senten les persones a l'altre

costat de la càmera. És el concepte d'empatia portat al seu costat més pràctic, ja que t'ajudarà tant a dirigir
millor, com a saber el que pot molestar en aquestes situacions.
Aquestes són unes petites pistes per començar a aconseguir millors resultats. Lògicament a partir d'aquí
comencen a haver-hi moltes més tècniques o consells, però és cert que també depèn molt de amb qui
estiguem tractant, ja que per exemple els models professionals saben molt bé com fer la seva feina, encara
que sempre agraeixen aquest tipus d'actituds. A la gent a retratar que no està acostumada, punts de
partida com aquests els vindrà més que bé per aconseguir no "espantar-se" davant la càmera, i molt més al
principi, en què les fotografies que fem en una sessió es solen multiplicar.

Preparant la sessió, quins deures han de portar fets de cassa les models
Un cop se sap l'estil de la roba (o estils) que portarà a la sessió de fotos (aquesta informació ha donar-la el
fotògraf, l'estilista o l'agència de models), el model ha de començar a desenvolupar mentalment "el rotllo"
de posis i registres de cara que considereu millor funcionarà el dia de la sessió, documenteu-se’n en
revistes o internet, per veure mostres dels estils de posis i mirades que solen funcionar amb aquest tipus
de roba.
Tot i que el fotògraf o estilista després demanin determinades posis, és bo portar en ment algunes ja
pensades per evitar l'efecte "que faig?" o, "No se m'acut res ..." Aquest tipus de comentaris són molt
negatius de cara a futurs treballs amb aquest fotògraf o l'agència que us ha portat.
Heu de tenir una cura extrema amb el vostre físic, ja sigui de cara com de cos, no n'hi ha prou amb
mantenir el pes, cal evitar la cel·lulitis a les dones i la panxa als homes (que son problemes d'alimentació i
no de sobrepès), cal tenir un cos tonificat (s’aconsegueix al gimnàs o anant a córrer periòdicament) i tenir
la cara el millor possible (s'aconsegueix amb cremes i dormint un mínim de 8 hores diàries).
A la sessió cal anar:








Havent dormit bé les ultimes 2-3 nits.
Bé esmorzat o esmorzats.
Sense roba que premi massa (texans, mitjons, ...).
Sense sustentació però amb un tapaboques o culotte color carn.
Sense maquillar (només crema hidratant)
Amb els cabells nets (millor rentat el dia anterior que el mateix dia)
Abrigats a l'hivern (els estudis solen ser freds).

Un cop allà, i havent estat puntuals, heu de demanar veure la roba i preguntar quin "rotllo" es vol (posis i
mirades), després mentre us maquillen i pentinen, heu d'anar pensant com donareu aquest rotllo a la
sessió.
Cada canvi de roba serà perfecte que es fotografiés en uns 6-8 minuts com a molt, així que serà el vostre
temps de reacció el que delimiti si us passeu o no d'aquest temps. El temps de reacció és el que trigueu a
donar un bon registre a la càmera.
En estudi es pot donar curs a posis i mirades, tot s'hi val, des de el més "tirat" fins el més expressiu, mirant
a càmera o perdent-se per la sala. En exteriors o localitzacions d'interior, tot ha de ser més mesurat, el
efecte robat és el més recurrent (evitar mirar a càmera i comportar-nos com si interpretéssim un paper,
sempre funciona).
Recordeu que en moda i publicitat sou actors-actrius , però no podeu parlar ni tampoc en la foto sortir en
moviment, pel que interpretar és més difícil, cada gest de la cara i expressió corporal ha d'ajudar a que
l'espectador de les fotos comprengui i interpreti la història que s'ha volgut explicar.
Ajudeu-vos de l’atrezzo o decorat quan sigui possible, això reforçarà la posi i l'actuació.

Aneu recordant els registres que heu fet, per no repetir molt amb cada canvi de roba. Recordeu que heu de
mantenir diàleg amb el fotògraf, encara que amb compte, no podeu estar parlant mentre posis, s'ha
d'establir una comunicació més de gestos i expressions que et indiquin quan el fotògraf està content amb
la vostra posi o vol que la canviïs. Es bo tenir un codi de paraules clau per aquesta tasca.
Un bon model és aquell que té un temps de reacció 0, que és capaç de donar registres i poses noves amb
cada canvi, encara que es facin 20 canvis de roba al dia, que no necessita parlar amb el fotògraf (el "llegeix"
amb només mirar-lo) i que té un comportament respectuós i formal.
Mirar les fotos de tant en tant a la pantalla de la càmera o monitor d'ordinador us ajudarà a veure com
esteu quedant, però no ho feu cada 5 minuts o desesperaràs a l'equip i salinitzaràs moltíssim la sessió.
Si hi ha parada per menjar, no us talleu, mengeu tot el que desitgeu, és important que recupereu forces
per estar al 100%.
Quan viatgeu amb l'equip, manteniu la formalitat, esteu treballant (no de viatge de plaer), així que per la
nits limiteu-vos a dormir. Descontrolar-se a l'hotel és la forma més ràpida d'arruïnar la carrera de una
model. Recordeu que cal dormir més de 8 hores. En els càstings se sol buscar més la formalitat i
comportament dels models que el seu físic (Això ja es veu en el book o en les fotos Polaroid previes). Un
equip de treball es composa de persones amb una mitjana d'edat de 35-55 anys, i no se us passarà un mal
comportament perquè tingueu molts menys.
Després de la sessió, heu acomiadar cordialment de tots els membres de l'equip i demanar al fotògraf
(quan sigui possible) que us passin les fotos per e-mail.

Dues maneres oposades de dirigir models
Diguem que hi han dos mètodes molt diferenciats, el que utilitza per exemple Mic Mojo, fotògraf de
l'elegància femenina que va descobrir en la fotografia analògica seu millor alidada. A un taller que va
donar, vaig veure com ell observava la model... Com la deixava estàtica en un lloc determinat atret per la
llum o la composició de l'entorn i començava a passejar al voltant d'ella buscant el millor gest. Tot just li
donava indicacions posturals, només les justes per traslladar el sentiment de delicadesa a la seva imatge.
En canvi, un col·lega seu, Ryan Muirhead, que també practica l'analògic (Que esnobs), funciona d'una
forma diferent molt particular. Des de la intimitat que proporciona una habitació, pot tirar-se hores parlant
amb la model fins que troba el gest, la instantània per la qual li val la pena prémer el disparador. És una
tècnica poc recomanada en aquest món dinàmic de presses i molt allunyada d'aquesta imatge que tenim
de rapidesa en les sessions de moda, on maquilladors, estilistes i il·luminació ballen al so d'un fotògraf que
sembla treballar estressat.
El treball real amb el model
Indubtablement hi ha models que et faciliten la feina, poden realitzar diverses postures en un parell de
minuts sense que amb prou feines hagis de obrir la boca. L'única cosa que has de fer és fixar-te i disparar
quan les poses et sedueixen com quan fem plató a CCS quant trobem una bona model. Però, què passa
quan un model et diu "i ara què faig?". Per mi es el moment ideal... Es el moment en el qual, només penso
en que s’acabi esgotant totalment per poder disparar les fotos que a mi m'interessen. La persona que tens
davant en aquest moment perd el “rictus facial” i comença a donar posis mes naturals...
Perquè aquest és un altre mètode, una forma d'actuar més afí al fotoperiodisme. Chema Conesa, explicava
en una ocasió com esperava al fet que els personatges baixessin la guàrdia per, just en aquest moment, fer
la fotografia. I no és l'únic que ho practica, es la manera que faig servir per caçar la naturalitat que veiem
en elles entre posi i posi.
També depèn molt el que estiguis buscant. Hi ha determinats treballs de moda que requereixen posis
sofisticades, encara que com dèiem abans, segurament la model estigui més que acostumada i te les regali

sense demanar-li. A la fotografia de moda més natural, que està molt en voga actualment, es busquen
estereotips de noies on els seus gestos siguin el més naturals possibles, per a això cal saber incitar a que
busquin aquesta introspecció, i cal saber-les escoltar amb la mirada.
Poses en la fotografia social
A la fotografia de noces, potser a una de les activitats de la fotografia més complicades al per haver de
lidiar amb dues persones no professionals, caldria plantejar-les primer que imatge vols transmetre. Però
sobretot no buscar l'artifici, tret que l'escenari et ho estigui demanant a crits. Vull dir amb això que
òbviament les fotos a la naturalesa (o certs llocs urbans) donen peu a una espontaneïtat i ha uns gestos
més lleugers. Però potser estiguis pensant en un lloc determinat, amb un blanc i negre molt potent, on la
llum sigui escenogràfica i la teva parella hagi de posar-li intensitat. Aquí sí pots dirigir-los cap a un posat en
concret sempre que estiguin còmodes amb ell.
Sobretot és molt important que el model estigui còmode, si no ho està, el seu gest forçat es veurà reflectit
en la fotografia. Per això cal donar-li temps perquè es relaxi. Una parella, un nen, una família, sempre
valorarà més que els estiguis guiant. Primer perquè no estan acostumats a posar davant d'una càmera, i
segon, per la inseguretat que això els comporta.
Si ets de les persones que agrada prendre imatges més naturals, serà important que abans ho parlis amb
ells. En el meu cas sempre començo les sessions dient que no els vaig a indicar massa, per tant que vagin
actuant amb naturalitat llevat que els demani un posat concret. Amb aquestes paraules ja se senten més
còmodes i evitem d'aquesta manera que ens estiguin preguntant en tot moment com s’han de posar.

Consells de tracte del fotògraf amb els models
Com a resum dono cinc consells fonamentals:
Prèviament a la sessió ensenya'ls diverses fotografies d'altres exemples o sessions, que poden ser teus o
d'un altre fotògraf que t'inspiri, perquè així vegin com van a ser més o menys les fotografies.
Segon, parla amb ells abans de començar a fer fotos per indicar-los com vas a desenvolupar-la.
Tercer, observa els seus gestos més fotogènics i explota’ls. No serveix de res tenir una imatge súper
espectacular per la posi i l'escenari si després la cara o el seu gest és un complet desastre.
Quart, fes que se sentin còmodes, fes broma, treu algun somriure, no els forcis a fer poses amb les quals no
se sentin còmodes.
I cinquè, gaudeix, transmet al teu gaudi, ensenya'ls alguna imatge bona de la sessió perquè se sentin
motivats i segueixin donant el millor de si mateixos.

La il·luminació
No podem oblidar-nos que una bona foto en estudi o exteriors no depèn només de cercar un posat original
o portar una model especialment bonica. En realitat l'èxit dependrà de saber il·luminar, aquí us mostraré
alguns trucs que sempre poden potenciar o millorar el resultat de les fotos.
El primer plantejament que tenim de fer nos es: Què és el primer, el fons o el tema?
Hem fan aquesta pregunta tot el temps. Per desgràcia, no té una resposta definitiva d'una manera o
altra. Per a mi, jo diria que el 75% de les vegades el tema en general ve primer terme. Dóna'm alguna cossa
interessant per fotografiar, i trobaré un fons apropiat per ella. La majoria de les vegades, ni tan sols saben
quin fons tindrà abans que jo fotografio la persona. L'altre 25%, podem tenir un fons específic en compte,
abans de la sessió de fotos. Per tant tindrem de fotografiar la persona de la manera que es treballarà per
integrar-la al fons. Algunes vegades, fins i tot es tracte d'una combinació ràpida a Photoshop mentre estem

encara a l'estudi o al plató. En qualsevol cas, les llums han de quedar correctament integrades entre les
dues imatges, ja que si no coincideixen, no es podrà solucionar a Ps.
Hi ha una sèrie de normes que hem de tenir presents si volem començar a millorar els nostres treballs, aquí
us deixo les meus 10 manaments.
1 - En l'estudi, igual que en qualsevol altra localització, som nosaltres els que dirigim tot l'equip, a més de
dirigir la sessió. Abans de disparar, no només hem de tenir present el que volem obtenir sinó també com
aconseguir-ho. Hem de transmetre seguretat i autoritat a l'equip, és important per a ells i per al resultat de
les fotos. No hem de romandre callats esperant que la maquilladora i la perruquera facin la primera part i la
model la segona part del treball. El 99% de la qualitat de les teves fotos és responsabilitat directa (per
disparar la càmera) i indirecta (per planificar, organitzar, reunir, motivar i dirigir l'equip i les sessions)
¡¡¡¡TEVA !!!! Així que posa't les piles i no tornis mai a atribuir un mal treball de la falta de professionalitat
d'altres participants de la sessió. Tot això ho veurem aquí.
2 - Abans de fer res amb els flaixos, hem de tenir al cap el tipus de fotos que volem fer, d'aquesta manera
pensarem en el tipus d'il·luminació que necessitarem, no obtindrem els mateixos resultats amb una
disposició per a clau baixa que per a alta, llum partida, etc... També cal tenir present el tipus de
maquillatge, el pentinat i la roba que portarà el model. Cada tipus de foto exigeix un nombre diferent de
flaixos, així com la seva col·locació i intensitat i també el grau de difusió que hem d'aplicar a cada flaix. El
nombre de flaixos, la intensitat, col·locació i accessoris de cada un depèn de quant vulguem il·luminar i
amb quin grau de duresa cada part del model (en casos de retrat bàsic) o cada part de l'escenari (en cas de
composicions més complexes).
3 - Hem de pensar en 3 dimensions, no es tracta de col·locar un flaix a cada costat del model i a la mateixa
alçada, les disposicions 2/3 i 1/3 donen bons resultats però son excessivament senzills. Els flaixos no només
poden estar als costats, també podem col·locar-los amunt i avall. Personalment col·loco un difusor petit
dalt (beauty dish, o paraigües plata o finestra petita) i una finestra més gran al flaix de sota (amb una
potència del 60-80% sobre el principal de dalt), o tot el contrari, Un Octal de grans dimensions a dalt i una
finestra al lateral contrari. Si col·loquem flaixos al darrere per donar llum de contra, l'efecte 3 dimensions
augmentarà exponencialment.
4 - Recordeu que cada vegada que el model es mogui , ja sigui cap endavant, enrere, esquerra i dreta o cap
amunt o avall, hem de canviar la intensitat i / o col·locació dels flaixos per evitar ombres, sobre o subil·luminacions i distorsions de la llum. Per això es important disposar d’un equip humà d’il·luminació ben
engranat...
5 - En un estudi no només hem de comptar amb flaixos i un fons (mes un tamboret, una escala o un
ventilador), sinó també cal comptar amb accessoris i objectes que ajudin a crear una escenografia,
recordeu el que us comentava de crear un storyboard, aquestes vinyetes reforçaran la interpretació de la
historia dels models. Al carrer, un jardí, una cafeteria, etc... és fàcil posar-se en situació, però penseu en el
difícil que és representar un paper per a un model quan es troba en una habitació buida i amb llums i un
munt de persones davant de la seva cara... Un storyboard no només serveixen per reforçar la interpretació,
també compondran la via per aconseguir l’imatge final i crearan un equilibri en les fotos, sobretot en les de
cos sencer en què els models resulten sempre tan des ubicades, intenteu comptar per les vostres sessions
amb sofàs, cadires, llums de peu, taules i tauletes, i tot el que ajudi a crear una escena, podeu comptar
amb les de la vostra casa o podeu demanar prestades, valdrà la pena, creieu-me, lo més bàsic ajuda.
6 - No hem de cometre l'error de pensar que el model ha de romandre estàtic i nosaltres els que hem de
buscar-li l'angle, el model també s'ha de moure, en estudi no hi ha perquè adoptar una posició o moviment
de tir diferent a la que adoptem en exteriors. És important tenir llibertat de moviment dins del plató.
7 - Si volem donar una sensació de tres dimensions a la figura del model, la col·locació de flaixos del darrere
laterals apuntant al model reforçarà aquesta sensació alhora que oferirà una il·luminació més sofisticada si

volem passar les fotos a BN o duotons. He de posar l'accent en el detall concret del pèl dels models; per
donar volum a una pèl fosca és millor tenir un fons fosc i apuntar un flash o diversos a la contra,
diferenciant els cabells del fons. En el cas de models amb pèl clar, és indiferent el color i to del fons. però
podem usar cons i nius d’abella per endurir la llum i fer brillar els cabells. En el cas de pèl fosc, aquest
mètode no és efectiu perquè la il·luminació dura no faria brillar els cabells sense l'ús de gomina o qualsevol
potenciador de la brillantor.
8 - Quan fem servir caixes de llums molt grans o molt a prop dels models, podem perdre el detall de la seva
aureola, en cas d'ulls foscos pot ser un efecte interessant per blanc i negre contrastat encara que en color
desestabilitza molt a l'observador de la presa. En cas d'ulls clars sempre és preferible de la seva aureola i no
el reflex del flaix. Com reduir-lo? Doncs quan fem servir un sol flash frontal és fàcil usant un polaritzador en
l'objectiu, en el cas de fer servir més d'un flash frontal l'ús del polaritzador només serveix per eliminar els
centelleigs dels flaixos d'un costat. Per que funcioni en els dos flaixos, es te de treballar amb la tècnica de la
polarització creuada...
9 - Per Aconseguir plànols beauty podem innovar tot el que vulguem, però hi ha dues disposicions
bàsiques: amb fons negre intentarem que la cara de la model sorgeixi de la llum, això ho aconseguirem
amb un sol flaix lleugerament lateral i elevat perquè la llum li arribi des de dalt però no tant com per
impedir que no li obri els ulls, farem servir un beauty dish al flash per difuminar la llum però sense deixar
d'obtenir una ombra amb caràcter, en cas de no disposar d'accessori beauty, podem obtenir un resultat
similar amb un paraigües plata, o col·locant una finestra rodona o octogonal petita. El segon tipus de
beauty estàndard és el de fons blanc o de color clar, aquí necessitem més flaixos que podem usar de forma
horitzontal (amb relacions 1/3, 2/3 o 1/1) o de forma vertical. Aquí es persegueix que la llum inundi la
model deixant poques o cap zona en ombra. Utilitza la disposició que faci servir i ja sigui beauty, de bellesa
o de fantasia, no hi ha cosa que més m'agradi a veure les espatlles nus de la model, per aconseguir-ho la
podem vestir amb samarretes paraula d'honor. Per beauty heu de disparar sempre a l'altura de la seva cara
o lleugerament des de dalt, però des de baix només per efectes molt concrets.
10 - Per el cos sencer és aconsellable disposar d'un objectiu molt llarg , així podrem fer servir focals de
50mm o superiors i per no fer distorsió del cos, caldrà més creativitat per les poses quan usem més d'un
model en la mateixa sessió, a mi m'agrada comptar amb accessoris i attrezzo perquè els models puguin
interactuar i no es vegin molt estàtiques, recordeu que és molt important que els braços i cames no
semblin inerts, cada element de la fotografia ha d'estar ple de vida. També recordeu el treball amb els
models perquè les posis i mirades siguin perfectes i en cada fotografia estiguin perfectament coordinades,
és importantíssim per no perdre temps. En cos sencer hi ha moltes fotos que els models poden sortir amb
la cara mal coordinada o els ulls tancats i nosaltres no ho veurem en el visor, tampoc podem estar ampliant
en la pantalla de la càmera cada fotografia, perdríem molt més temps. Un codi de paraules com el del
següent capítol ens ajudarà a que cada model sàpiga just quan vas a efectuar cada tret i d'un posat i mirada
tal com es va planificar.

Amb les mans a la massa: en plena sessió
Aquí s'acaben els errors i les incerteses. Tot està perfectament planificat i informat a cada professional, res
ha escapat al nostre control i només queda dibuixar amb la càmera l'esbós que portem al cap.
Quan tot l'equip està reunit, es passa a formar un treball en cadena que comença amb el vestuari, passa a
perruqueria per continuar en maquillatge i, finalment, la realització de les fotos.
Cada part d'aquesta cadena ha de ser revisada, la tasca no es limita a informar durant la reunió als
maquilladors i perruquers d'allò que es vol obtenir, sinó l'estreta col·laboració amb ells durant el seu
treball, donant-los llibertat de treball i suport però sempre pendent que la informació els arribés a la
perfecció, així el seu treball estarà perfectament adequat al que esperàvem.

Mentre estilistes, maquilladors i perruquers treballen, no només hem d'estar supervisant, sinó també
realitzant proves d'il·luminació i enquadraments per no perdre temps en la sessió, sobretot quan fas
sessions de primavera-estiu en època d'hivern a exteriors (els models passen molt de fred i això repercuteix
en el seu posat i en l'acabat de la seva pell), és recomanable fer aquestes proves en totes les sessions
d'interiors i exteriors. Els ajudants de fotografia i il·luminació han d'estar molt concentrats en aquesta tasca
perquè en plena sessió, hauran de reproduir la seva feina sense la teva supervisió.
Quan comencem a fotografiar, hem de ser conscients que hem d'indicar cada posi a la model: on col·locarse, on ubicar cada mà o peu, fins i tot reforçar amb paraules constantment sobre la interpretació de cada
posi i de la sessió en general, has de crear amb els models a l'escenari la pel·lícula o còmic que tens al cap
(recorda que els models encara que són trossos de fang a modelar, no deixen de ser éssers humans).
Un mètode d'augmentar l'entusiasme i la participació dels models que particularment m'agrada fer servir
és ensenyar cada dos o tres series de posat, algunes fotos a la pantalla de la càmera o com últimament es
mes habitual a la pantalla del ordinador gracies a la importació directa a Lightroom, per que ells puguin
veure el resultat que es va obtenint. (En el Annex 1, podem veure com connectar la càmera a Lr)
Durant la sessió és important aplicar tot allò que hem apuntat al nostre cap o al Storyboard inicial perquè
cada posi surti perfecta i no ens deixem res al tinter, això no vol dir que no donem cabuda a la
improvisació, en el moment de la sessió. Quan tot està col·locat i perfectament coordinat, la imaginació pot
obsequiar-nos amb noves posis i situacions que hem de aprofitar sempre que el ajustat temps ens ho
permeti. A vegades la improvisació dóna a lloc resultats millors que els planificats.
És important envoltar-se de bons professionals de perruqueria, estilistes i maquillatge, ja que el seu treball
no només implica "l'abans" de la sessió, sinó també "el durant"; mentre estem realitzant les fotos, ells han
d'estar pendents per realitzar qualsevol retoc en els cabells, el maquillatge o cuidar cada detall de la roba.
Quan treballem en escenaris creats, el director d'escenografia i els seus ajudants han també estar pendents
de que tot detall de l'escenari sigui perfecte.
Una cosa important que hem de tenir en compte és la coordinació en els posats amb els models, amb tanta
gent al voltant s'han de concentrar, han de ser conscients que en aquest moment només compten ells i tu i
que ha d'haver molt feeling. Personalment ensenyo un codi de paraules per comunicar-me amb ells de
forma ràpida, algunes d'elles son:








Dreta (o esquerra): Per obtenir un perfil.
45 a la dreta (o a l'esquerra): Per obtenir un semi perfil
A dalt (o baix): Per elevar o baixar el seu cap
Aquí!: Perquè em dirigeixin la seva mirada sense alterar el seu cap
Mira’m!: Perquè em dirigeixin la seva mirada i el seu cap
Posse!: Quan hi ha més de dos models i desitjo que mantingui la posi durant un segon.
Mantingues!: Per demanar que em mantinguin la posi quan són un o dos models.

Són expressions personals que m'ajuden. D'aquesta manera, no he d'estar conversant amb els models
durant la execució. Amb unes poques indicacions es mouen a demanda i evito que parlin i es distreguin de
la seva posi o interpretació. Cada fotògraf ha d'aconseguir el seu propi codi de paraules amb el qual se
senti còmode.
Quan he de fer diverses escenografies en una mateixa sessió, sempre reservo la que considero més
important o que donarà millors resultats per al final, és quan els models estan més esgotats i per tant, més
fàcils de modelar, amb un rictus de la seva cara més suau i amb més plasticitat i naturalitat en les poses, hi
ha qui considera que s'ha de fer al principi perquè l'equip (perruquers, maquilladors i estilistes estan més
pendents), feu diverses proves i decidiu per vosaltres mateixos.
És important tenir paciència amb les models que no aconsegueixis que et donin les poses i / o mirades que
esperes, ens hem de prendre un respir, dialogar amb molta mà esquerra i reforçar l'autoestima del model

per aconseguir un 120% de la seva posat, és important per als resultats el no perdre els nervis perquè no
s'estiguin obtenint el nivell que s'esperava, hem analitzar-nos a nosaltres mateixos durant la sessió i si cal,
fer un gir de 180 graus i intentar altres resultats, hem d'adaptar-nos a la situació juntament al treball, si no
tot el esforç del equip seran inútil. Aquest es moment ideal de mostrar alguna foto de la sessió per reforçar
la confiança del model.
Quan hem realitzat l'última foto i considerem que la sessió ha finalitzat, hem d'agrair a tot l'equip la seva
tasca, cada membre és important, recordeu que una cadena és tan forta com el més feble de les seves
baules, així que no només han de ser bons realitzant el seu treball sinó també han d'estar motivats,
entusiasmats i fins i tot orgullosos de la seva participació en la sessió. Per molt bons fotògrafs que sigueu,
sense la seva tasca ben realitzada, els nostres treballs no aconseguirien el seu màxim nivell.
Recordeu que com a fotògrafs, valem el que valen les nostres fotos, en la realització de les mateixes no
només intervenim nosaltres i la nostra participació no s'ha de limitar a la fotografia, sinó també a la
direcció, coordinació i motivació de tot l'engranatge de la maquinària que realitza les fotos (que no és la
nostra càmera).
Quant hem agraït a l'equip la seva dedicació i treball i ens hem acomiadat d'ells, sembla que està tot
acabat, però només és quan tothom acaba el seu treball i quan nosaltres, com a fotògrafs i responsables
del producte final, hem de seguir perfilant aquestes fotos de la sessió, per adequar-les al somni o projecte
que tenim des del principi al cap.

Post Producció
Aquesta es la segona part del treball fotogràfic, tan o mes important que la execució. Encara que es faci
assegut al laboratori o en el nostre despatx, no vol dir que sigui menys dur o entretingut. Ara ve quan
podem treure tot el potencial a les imatges disparades, o ens estirem dels cabells al no tindre la escena que
teníem al cap. Per evitar això, com ja hem comentat, la millor opció es durant la execució capturar
simultàniament la imatge al ordinador i verificar per tu mateix o el ajudant de escenografia, verifiquin els
resultats...
Es a partir de era digital, quant el flux de treball ens dona mes possibilitats i variacions. Tot dependrà si
disparem en jpeg o Raw, o que programari utilitzem per importar, visualitzar, triar, editar, etc... També
dependrà del sistema operatiu que utilitzem. Per exemple, si disparem en jpeg, no necessitarem un editor
Raw i podrem visualitzar des de qualsevol visor d’imatges a Windows, en canvi en MAC o Linux, es poden
visualitzar els Raw de càmera sense visors especialitzats...
En el àmbit professional a part dels binomis Photoshop/Lightroom o Photoshop/Aperture (Aquest últim no
disponible a actual actualització del S.O. MAC) hi han mols altres sistemes, en funció dels gustos del
fotògraf i/o del editor gràfic. Per aquest motiu ens centrarem en Photoshop com editor principal, i veurem
la feina de Lightroom per la resta d’actuacions dins del procés fotogràfic.

Selecció / Organització
La selecció i organització de tot material fotogràfic realitzat, és un apartat tremendament important si
volem ser uns fotògrafs ordenats i amb una bona predisposició cap a la nostra fotografia. La veritat és que,
aquest és un dels punts on hi ha molta variabilitat entre les fotògrafs, ja que l'organització d'uns, no és
sempre compartida per altres. Tot i això, aquí us intentaré exposar algunes de les opcions que hi ha, i
aprofundiré en dos per ser de les més usades (Lightroom i Adobe Bridge).

Descàrrega d'imatges
Aquest punt és òbviament el primer i per res opcional (a menys que el teu flux de treball es basi en el
format analògic). En ell, la informació que hem capturat a la nostra targeta de memòria la haurem de

passar al nostre ordinador. Hi ha diverses formes de realitzar, depenent sobretot del programa que
utilitzeu per gestionar les vostres imatges, encara que una opció més passa per la de no utilitzar aquest
programa i passar directament al programa d'edició.
La primera de les opcions i per al meu gust la pitjor és el mètode "tradicional" . Connectem nostres targeta
de memòria a l'ordinador (amb la mateixa càmera o un lectors de targetes) i copiem la informació que hi
tenim arrossegant-la a la zona on vulguem del nostre ordinador (escriptori, carpetes, etc ...). Amb aquest
mètode, i llevat que hàgim nomenat nostres fotos a la pròpia càmera, estarem perdent una quantitat
important d'opcions. Senzill si, però al meu entendre poc efectiu per a algú que vol tenir un bon flux de
treball.

Pantalla de descàrrega d'arxius en Windows

La segona opció, i més efectiva sense dubte, és utilitzar un programa de gestió d'imatges amb
l'opció Importar fotografies des d'una font externa. En realitat, la majoria d'ells la tenen així que, usem el
que usem no tindrem cap problema entre un o altre. En aquest punt tenim dues variables, els propis de
cada marca o els externs a cada marca .

Els programes de cada marca són: Digital Photo Professional (Cànon), Capture NX (Nikon), Go Foto (Sony),
etc, depenent cada un tindrem una marca diferent.
Els programes de gestió d'imatges externs a cada marca més usats avui en dia són: Adobe Bridge,
Picasa, Adobe Lightroom, Aperture, ACDSee i iPhoto.
La gran diferència existent entre uns i altres és més alta dels que molts creuen, però per al tema de la
descàrrega realitzen les mateixes funcions. L'ús d'els externs a cada marca es converteix en alguna cosa
més útil per poder "llegir" gairebé tots els arxius d'imatge (inclosos RAW ) de gairebé qualsevol càmera, al
contrari que passa amb els programes propietaris de càmera. Situació molt molesta si tenim dues càmeres
de marques diferents.
A continuació us mostro una imatge d' Adobe Bridge, i més en concret la finestra de Obtenir fotos de la
càmera . Malgrat el seu nom (mal traduït al castellà per cert), és una opció que ens permet descarregar
imatges des de qualsevol dispositiu connectat a l'ordinador que contingui imatges i / o vídeos. Com veieu, a
la columna d'opcions de la dreta podem canviar el nom nostres fotos, i importar a la carpeta de destinació
que vulguem, igual que ens dóna l'opció de convertir aquests arxius a DNG el format mes utilitzat
actualment per guardar els nostres negatius digitals.

Finestra d'Adobe Bridge - Obtenir fotos de la càmera

Un dels avantatges que tenim en aquest punt, és que podem visualitzar totes i cadascuna de les fotografies
abans de la seva descàrrega, el que fa que ja de primera mà puguem descartar algunes preses que no
necessitem (per exemple preses de prova, etc...), sense arribar a la seva descàrrega. Diguem que, en la
mateixa descàrrega comença el descart de la selecció.
Finalment, procedirem a fer una còpia de seguretat de tot el descarregat en un mitjà diferent al que hem
fet descàrrega. Per exemple, suposem que hem descarregat el material al nostre PC (cas més que lògic), en
aquest cas haurem de realitzar una còpia de seguretat en un mitjà extern a ell (disc dur extern,
RAID , DVD etc ...).
Aquest punt és molt molt important , i és que sobretot si treballem amb arxius RAW, és la prova més
fidedigna de poder deixar patent que aquesta foto és "teva", tot i els futures edicions.
Més endavant haurem de tornar a fer un backup després de l'edició.
Totes aquestes opcions, com us vaig dir, són temes molt personals , però aquesta clar que si comencem
amb una descàrrega mitjanament organitzada i ben estructurada , a l'hora de mostrar-nos-la serà encara
més senzilla l'elecció i organització. Tots els altres programaris que us vaig comentar tenen opcions molt
similars a l'hora de descarregar / importar imatges.

Organització
Una de les millors maneres de realitzar aquest punt és l' organització de totes les fotos en funció del dia de
treball , per posteriorment organitzar-les en diferents sessions de treball, si és que fem moltes cada
dia. Una altra bona opció, és organitzar les fotografies en carpetes per cada sessió realitzada (amb el
respectiu nom de la sessió o projecte). Una postura molt bona també és organitzar les sessions per les
seves aplicacions : Moda , Publicitat, Retrat ... Tot això malgrat que en programes com Lightroom podem
etiquetar perfectament amb aquests tags , ja que moltes vegades per fer còpies de seguretat dels
mateixos, o quan necessitem donar la feina als clients ens serà molt més senzill.

Com dic el procés d' Organització és molt personal , i només exposo algunes pistes de les que jo considero
pot ser d'ajuda, ja que avui dia fem una quantitat ingent de fotografies.

Selecció i esborrat
Arribem a un moment en què els gestors d'imatges fan la seva principal funció . Després de la descàrrega,
un dels principals interessos hauria de ser sempre el d'una primera visualització o un primer cop d'ull a les
fotos descarregades. En aquesta ullada seria convenient que comencessin nostres descarts.
Però abans que es produeixi això hem de triar que camí seguir per realitzar aquest visionat i posterior
selecció / etiquetatge: triar el programa adequat segons les nostres necessitats .
Com molts sabeu el Adobe Lightroom és un potent programa que engloba totes les eines per a un bon flux
de treball fotogràfic, ja que tenim tot en un, des de la descàrrega / gestió d'imatges fins a la posterior
edició. Hi podem gestionar totes les nostres fotografies en col·leccions i / o àlbums, només dient-li on es
troba cada fotografia al disc dur sense necessitat d'haver de ajuntar per carpetes.
Per exemple, suposem que hem descarregats dues sessions de moda, però com pertanyen a diferents
mitjans (Elle i Marie Claire), no podem ajuntar-les en una mateixa carpeta. Doncs gràcies a l'Adobe
Lightroom podrem posar etiquetes o marques a les fotos ja sigui d'una o altra sessió, perquè amb només
punxar en cada tag ens apareguin aquestes fotografies, estiguin en les carpetes del disc dur que estiguin,
fins i tot encara es troben en carpetes separades.

També podem utilitzar el mètode d'etiquetar per colors, i estrelles . Mètodes, que potser són útils per quan
comencem a seleccionar fotografies. Jo personalment recomano una primera selecció àmplia de les preses
que ens agraden en un color, i posterior a aquestes preses fer una segona selecció molt més petita amb les
preses definitives en un altre. Totes les preses que no han estat seleccionades ni en la primera ni en la
segona selecció, són preses que haurien de ser esborrades per així no ocupar espai en el nostre disc dur
(que això no vol dir esborrar per sempre doncs, com vaig comentar a la primera part, hem d'haver fet
abans una còpia de seguretat de tot abans)
Aquest mètode d'organització és molt ràpid i còmode , sobretot per a aquelles persones que tenen un
quantitat molt alta de fotografies.
En un altre ordre, hi ha la possibilitat de realitzar aquesta organització mitjançant Adobe Bridge. Aquest
programari també es compenetra molt bé amb Adobe Photoshop, i si la nostra edició es realitza amb Ps i
no treballem en Lr, sense dubte, el recomano per sobre de qualsevol altre programa del mercat.
Adobe Bridge no permet una catalogació tan àmplia com Lightroom, i l'ús de tags està molt més limitat. La
selecció es resumeix a colors i estrelles, i és per tant que una bona organització previa de carpetes és molt
necessària. La realització de selecció és exactament igual que en el Lightroom.
Malgrat la seva gran utilitat, cal comentar que Adobe Bridge és un programari que consumeix gran
quantitat de recursos del nostre ordinador, i per tant, hem d'intentar tenir molt clar el seu ús i la seva
configuració.

Comparativa de dues imatges en Adobe Bridge

Tant en un programa com en un altre (i també en qualsevol altre gestor d'imatges), la comparació de
imatges és més que important, ja que ens ajudarà a veure petits detalls que no podríem apreciar si
miréssim una a una. Temes com l'enfocament (i més si és molt crític) o la trepidació, són apreciacions que
es fan poc perceptibles a l'hora de seleccionar fotografies.
Després d'uns quants visionats, i agregar tags o etiquetes , ja tindrem perfectament seleccionades les
fotografies que es quedessin en la nostra Selecció Final , i que podran ser esborrades.

La selecció d’imatges a Lr en el Mode enquesta
Una característica molt útil dins del mòdul de biblioteca de Lightroom és el mode enquesta. Aquesta és una
fantàstica eina per utilitzar quan tens una sessió de fotos plena de imatges similars, i cal vigilar per editar a
poques imatges. Jo l’uso molt amb les meves imatges fotogràfiques de aliments, ja que es tendeixen a
fotografiar diversos fotogrames en una configuració similar. També m'agrada fer servir l'opció de marcar en
la bandera blanca les meves eleccions, i el mode enquesta fa que sigui molt fàcil de fer.
Heus aquí com pots utilitzar el mode enquesta per seleccionar els fotogrames de les sessions fotogràfiques:
1. Seleccioneu la carpeta d'imatges a l'interior del mòdul Biblioteca i premeu G per entrar a la vista de
quadrícula:

2. Seleccioneu les imatges en les que voleu treballar:

3. Premeu el N tecla del teclat, o anar a Veure> Enquesta :

4. Per veure una imatge més gran, premeu la barra d'espai. També pot utilitzar l'esquerra i la dreta tecles
de fletxa del teclat per desplaçar-se entre les imatges. A continuació, premeu ESC per tornar al mode
d'enquesta:

5. Per eliminar imatges de la enquesta, col·loqueu el cursor sobre la imatge i feu clic a la X a la cantonada
inferior dreta de la miniatura:

6. Per afegir la bandera a les imatges, ressalteu-la fent fen clic i premeu la tecla P. Per rebutjar la imatge,
podeu prémer la X. També pot navegar sobre la imatge i seleccionar l'opció corresponent de la bandera a
sota la miniatura:

7. També pot reorganitzar les imatges dins de enquesta fent clic i arrossegant la imatge:

8. Jo prefereixo la bandera de les imatges que vull fer servir per edicions finals, i eliminar les imatges que
no ho editaré. Aquest és un exemple de com es veu la meva pantalla després d'haver completat la edició
en el mode enquesta:

9. En acabar, premeu G per donar suport a la vista de quadrícula:

Metadades
Aquest punt el exposo a fer després de la selecció, es pot utilitzar en gairebé qualsevol moment després de
la descàrrega. Les metadades són les dades addicionals que van incrustades a les fotografies. Aquestes
dades inclouen informació de gran vàlua com poden ser: l'autor de les mateixes, la càmera amb la qual van
ser disparades, informació tècnica de cada presa o dades Exif (diafragma, obturació, equilibri de blancs ...),
objectiu usat, espai de color... Però el que no sap la gent normal, es que a demés de totes les dades
esmentades, existeix un àrea reservada a les dades IPTC. Es una fixa amb tota la informació de la imatge,
del fotògraf, del lloc, etc... Creat al any 1965, i en el 1979 el International Press Telecommunications
Council, va definir, el conjunt definitiu de atributs estandarditzats que tenen les agencies de noticies,
premsa i multi-media, per intercanviar els arxius.
En el àmbit professional, totes les imatges han de portar aquesta informació IPTC correctament detallada,
si no, la agencia o revista podria rebutjar aquestes imatges per ser anònimes, poc fiables o simplement per
no saber ha on pagar els drets d’autor. Generalment aquest apartat no sempre és usat per la majoria de la
gent, però es converteix en una eina molt convenient quan necessitem realitzar preses d'un mateix
projecte en dies diferents, o fins i tot portar implícit el programa amb el qual ha estat editada o modificada
alguna imatge.
El revisar totes aquestes dades quan hem de seguir un projecte és de gran ajuda, ja que aconseguirem
utilitzar valors ja definits en preses anteriors (o almenys molt similars) que facin que la homogeneïtat pugui
mantenir. Tenen gran quantitat d'usos , però com a inici de contacte a ells en el procés de selecció i

organització és suficient amb la part mes bàsica i anar ampliant la implantació com habitual en el teu flux
de treball.
Els programes de gestió fotogràfica com Lightroom o Aperture, tenen eines integrades per generar
plantilles personalitzades per omplir o editar aquestes dades IPTC i les metadades normals.

El meu Flux de Treball a Lightroom
Sovint els meus amics i companys em pregunten quins són els passos que segueixo des que prenc una
fotografia fins que la faig pública, la imprimeixo o la retinc en el meu arxiu fotogràfic per poder utilitzar-la a
futur.
Encara que existeixen diferents programes per dur a terme tot aquest procés, alguns amb els quals pots
abordar tots els passos, altres que han de emprar-se en combinació amb altres programes per cobrir el flux
complet. Jo, personalment, prefereixo abordar tot el meu flux de treball dins de Lightroom .
I, llevat que hi hagi fotografies que requereixin un procés de retoc molt determinat, eliminació d'elements,
correcció de perspectiva, treball amb màscares de capa molt específiques, etc., evito complementar la
funcionalitat de Lightroom amb altres programes com Photoshop, si no es totalment imprescindible. Està
clar que en un flux de treball professional, les imatges que aguïn passat el filtre de la selecció, entraran a Ps
per els retocs i la edició avançada de la imatge...

No obstant això, aquesta és una decisió molt personal i els passos que aquí et vaig a mostrar són els que
formen el meu flux de treball. Que, per descomptat, no són, ni de bon tros, els que s'han de seguir al 100%,
només són els que jo segueixo. Encara que estic segur que poden ajudar-te a definir també el teu flux de
treball. Una cosa que resulta fonamental per ser eficients i exhaustius en el treball amb les nostres
fotografies.

RAW o JPEG?
El primer i més important. Disparar en RAW. Crec que ho hem repetit fins a la sacietat, però per si de cas
ho repeteixo. Faig meves fotos en RAW. Quan es treballa en JPEG, el que s'està fent és disparar en RAW i
convertir aquesta imatge a un format de compressió perquè ocupi menys, a costa de perdre informació
que després em podria resultar molt útil.
La pregunta és, ¿per què deixar que la meva càmera faci coses que podria fer jo després a l'ordinador amb
molt més control de la meva feina? Només admeto una resposta: el estalvi d'espai a la targeta de
memòria, sempre que no hagi estat previsor portant una de sobra o buidant la meva. Si veig que no
disposo d'espai per guardar les fotos a la targeta, no em quedarà més remei que treballar en JPEG.
L'altra possible resposta seria: no vull dedicar temps al post processat en arribar a casa. D'acord, ho
entenc, però no és excusa . Pots fer servir programes com DCRAW amb els quals automatitzes el procés,
aconseguint una dedicació de temps pràcticament nul·la i uns resultats similars als que pots aconseguir
amb el processat de la càmera, amb la diferència de disposar de l'original per si algun dia ho necessites.
Planteja-t'ho d'una altra manera. Quan feies fotos amb una càmera de rodet i les revelaves, ¿tiraves el
negatiu a les escombraries i et quedaves únicament amb la foto en paper?, ¿per què llavors anaves a
actuar de forma diferent en fotografia digital?, ja saps queda't amb el negatiu (en digital, és el format
RAW).
El realment fantàstic del treball en RAW és que els canvis que aprecies en la pantalla no es produeixen
realment ; estàs treballant sobre un fitxer de configuració que emmagatzema accions a realitzar sobre la
teva foto. L'original no es manipula. I això no té preu.
Dit això, anem a tractar de cobrir els diferents passos que jo segueixo una vegada que he pres una
fotografia amb la meva càmera i arribo a casa disposat a treballar amb ella al meu ordinador. El primer,
abans de res, encenc l'ordinador, obro Lightroom, introdueixo la targeta de memòria al meu ordinador i ...
1. El Procés d'Importació
El primer que faig per bolcar les meves fotografies des de la targeta de memòria al meu ordinador és
importar-les a través de l'assistent d'importació de Lightroom: Arxiu> Importar fotografies i vídeos ... (Ctrl
+ May + I) .

Dins del assistent, realitzo els següents passos:
1. Selecciono la ubicació origen de les fotografies. Normalment la unitat en què el meu ordinador munta la
targeta de memòria de la meva càmera.
2. Marco aquelles fotografies que desitjo importar. Pot ser que opti per descartar les fotografies que són
clarament insalvables, per molt retoc que se li apliqui...
3. Indico les característiques de la importació:
Convertir DNG. Ja us vaig explicar els avantatges d'emprar el format DNG en lloc de mantenir el
format propietari de la meva càmera.
Vistes prèvies 1:1. Permetrà, posteriorment, una edició més ràpida. Tot i que el procés
d'importació inicial serà, òbviament, més laboriós.
No importar duplicats. D'aquesta manera, Lightroom detecta si ja s'ha importat amb anterioritat
cadascuna de les fotos i així evita duplicats.
Encara tindria la possibilitat de copiar les imatges en una segona ubicació (com a còpia de seguretat), no sòl
marcar aquesta opció. Sinó que m'encarrego periòdicament de mantenir una còpia de seguretat completa.
4. Selecciono uns ajustos de revelat inicials, com per exemple, l'increment de l'enfocament (doncs la meva
càmera sol deixar les imatges una mica toves). També incorporo algunes paraules claus relacionades amb
la importació i la imatge.
5. Faig la selecció de la carpeta destí. Aquesta carpeta està dins de la carpeta que tinc tot el meu catàleg
fotogràfic, però seguint una estructura cronològica de l'estil del següent exemple: Fotos> 2012> 2012-0502.
Fixats els ajustos, faig clic a Importar i només em queda esperar que el procés d'importació es realitzi
correctament per a poder seguir treballant amb les meves imatges. Això sí, ja incorporades al catàleg de
treball.
Actualment la importació la faig com DNG, per les avantatges que dona aquest format respecte al Raw
natiu.
2. Visualització i Descarta Inicial dins del Mòdul Biblioteca
Una vegada que les fotos formen part del catàleg, el següent que faig és fer un primer descart de
fotografies "irrecuperables" . Fotografies que no ens han de fer perdre el temps més.
Per a això, dins del Mòdul Biblioteca (Ctrl + Alt + 1), i amb la vista Lupa seleccionada (I) duc a terme una
primera passada i descarto aquelles fotografies amb problemes greus d'enfocament, imatges trepidades,
imatges en què els fotografiats no estan en el seu millor dia, etc.
Aquest descarti, en el meu cas, ho faig a través de l'indicador de fotografia Rebutjada (X) . De manera que,
un cop recorregudes totes les fotografies, em dirigeixo a la vista Quadrícula (G), i puc observar les
rebutjades i, bé filtrar perquè no apareguin, bé eliminar-les definitivament.

Com veus, les fotografies rebutjades es mostraran més apagades en la manera de vista quadrícula i,
d'aquesta manera, podrem descartar i així centrar-nos només en les que realment mereixen la pena.
3. Ajustaments bàsics del Mòdul Revelar
Després del primer filtre i descarti de fotografies a les que no val la pena dedicar-los més temps, arriba el
moment de treballar amb cada fotografia una a una.
Seleccionem les fotos una a una i dins del Mòdul Revelar (Ctrl + Alt + 2), a través de la vista Lupa (D), anem
realitzant una sèrie d'ajustos. En el meu cas, són els següents i per aquest ordre:
1. Retallem i girem la imatge per aconseguir l'enquadrament que vulguem (R) . És possible que
necessitem redreçar la imatge aplicant un cert angle. També, en funció del tipus de fotografia, pot
interessar canviar les proporcions de la mateixa.

2. Ajustem la temperatura de color per, com en la imatge no tenir una foto excessivament càlida, o
excessivament freda. Sinó en el seu punt just.
Per a això, pots provar amb les diferents alternatives automàtiques que t'ofereix: Com s'ha pres,
Automàtic, Llum dia, ennuvolat, Ombra, etc.

O bé, com en aquest cas, treballar amb els barres de desplaçament . Les parets que hi havia prop del
subjecte eren grogues i la presa ha quedat una mica freda a l'aplicar el balanç de blancs de forma
automàtica (per compensar).
Per descomptat, si ubiquessis una zona neutra, també podries emprar el comptagotes perquè Lightroom
realitzés el balanç de blancs en base a aquesta regió.
2. Corregim l'exposició , de manera que aconseguim un histograma degudament compensat. Sense
zones cremades, però amb el degut contrast.

D'esquerra a dreta de l'histograma, els ajustos per controlar cadascuna de les zones són,
respectivament: Negres, Ombres, Exposició, Il·luminacions i Blancs . Utilitza aquests barres de
desplaçament per a aconseguir una adequada exposició de la presa.
Jo sòl començar amb Exposició, que és l'ajust central per corregir el gruix de l'histograma ia continuació
treball amb la part esquerra i dreta de l'histograma.
4. Últims ajustaments bàsics per millorar el contrast i ajustar degudament la saturació. Per a això
Lightroom compta amb quatre ajustos: Contrast, Claredat (incrementa el microcontrast), Intensitat i
Saturació (força i intensitat dels colors).

Per finalitzar, la meva recomanació és que una vegada realitzats aquests quatre passos que hem descrit, li
donis una última volta a tots els ajustos , tornant a afinar mínimament tots els necessaris per obtenir el
resultat que desitjat.
4. Altres Ajustaments Que Podries Necessitar
Repassant altres seccions del Mòdul Revelar, és possible que vegis la possibilitat / necessitat d'aplicar altres
paràmetres. Encara que l'ús d'aquests serà minoritari enfront dels ajustos bàsics que hem esmentat en
l'anterior apartat.
Dins d'aquests altres ajustos, parlarem dels següents:

Corba de tons:
És una alternativa per gestionar l'exposició de la imatge.
Normalment si treballes amb els paràmetres Exposició, Contrast,
Il·luminació, Ombres, Blancs i Negres, no necessitaràs fer ús de les
corbes.

HSL / Color / Blanc i negre:
Si tens una imatge amb dominants d'algun color i vols corregir-les,
pretens aplicar una dominant o vols obtenir un blanc i negre
controlant l'aportació de cada color a la imatge en escala de grisos,
aquesta és la secció en la que has centrar.

Dividir tons:
Per aconseguir aquests curiosos virats que segur has vist en més
d'una ocasió, et vindran molt bé els barres de desplaçament
d'aquesta regió del Mòdul.

Correcció de lent:
Especialment, quan, per exemple, hagis estat treballant amb el teu
gran angular i apreciïs clares aberracions en la perspectiva, o si tens
una lent que vinyeteja en excés, aquestes funcions poden ser molt
útils per a corregir aquests defectes en les teves
fotografies. Lightroom t'ofereix un ampli catàleg de lents, segur que
entre elles hi ha la teva.

Efectes (vinyetejat o Granulat):
Finalment, pot ser que vulguis aplicar algun efecte curiós a les teves
fotografies. Destaquen dos efectes fonamentals, el vinyetatge i
l'aplicació de gra digital. Qui sap ?, pot ser que a alguna de les teves
fotos els vingui bé ... Si recordes, en l'efecte Bleach Bypass ja fèiem
ús d'aquests dos efectes.

A aquests ajustos, també podríem unir la Eliminació de taques (Q) , la Correcció d'ulls vermells , el Filtre
Graduat lineal o radial (M) i el Pinzell d'Ajust (K) . Tots accessibles a través de la barra que es troba sota
l'histograma i que permet corregir imperfeccions localitzades.

Com deia al principi, pot ser que vegis la possibilitat d'aplicar algun d'aquests ajustos. No es tracta
d'aplicar-los tots o algun d'ells en cada fotografia. Simplement has de saber que hi són i incorporar al teu
flux si ho consideres oportú, en base a les característiques de cada imatge.

5. Ajustaments Relatives al Detall de la Fotografia
Si l'anterior grup d'ajustos era opcional, aquest ajust sí que és obligatori. S'ha de fer sobre totes les
fotografies i és important tractar de aplicar-lo en últim lloc i amb una resolució del 100% , per així poder
apreciar correctament les conseqüències de la modificació de aquests paràmetres.

Es tracta dels ajustos propis per reduir el soroll de la imatge si ho hagués i per ajustar, de forma precisa, la
nitidesa de la mateixa.
6. El Resultat Final
Ja no queden ajustos per realitzar. És el moment de visualitzar la imatge, fer petites modificacions si hi ha
alguna cosa que no t'acaba de convèncer i admirar la teva obra.

Si no estàs del tot satisfet, no et preocupis, és l'avantatge d'utilitzar una eina d'edició paramètrica: no estàs
modificant l'original, de manera que sempre hi serà per a futures variacions dels paràmetres. O començar
una nova versió de revelat amb una copia virtual...
I, si quedés alguna cosa per fer sobre ella que no veus possible abordar amb Lightroom, ja saps que la
integració entre Photoshop i Lightroom és perfecta. A través de Fotografia> Editar a> Photoshop , podries
fer-ho sense problemes i recuperar el resultat en Lightroom.
7. Etiquetatge i Classificat
Conclòs el retoc, és moment de dur a terme tasques pròpies de l'etiquetatge i classificació de les
fotografies . Assignarem paraules clau en funció de qui apareix a la fotografia, l'entorn, el context, etc.

I, en el meu cas, assignaré una puntuació de 1 a 5 en funció del meu valoració sobre la qualitat de la
fotografia. De fet, jo només atorgo 5. De manera que quan vull ensenyar fotografies només ensenyo
aquelles a les que he donat maig 1.
No obstant això, Lightroom és una eina molt flexible per dur a terme una classificació de les teves
fotografies: paraules clau, puntuació d'1 a 5, etiquetatge cromàtic, col·leccions intel·ligents, etc.
8. Còpies Virtuals, Replicació d'ajustos i Renombrat
Fins aquí hauríem acabat amb el treball a nivell de fotografia individual. El següent que faig jo és:





Valorar la possibilitat d' crear una còpia virtual a partir d'una fotografia ja retocada. Això em dóna la
possibilitat d'un nou enquadrament, una versió en blanc i negre, un ajust creatiu, etc. Però
mantenint una còpia amb l'anterior ajust per no perdre-ho.
Replicar els ajustos aplicats a una fotografia en una altra , de manera que sigui molt més senzill i
còmode. Per exemple, dues imatges d'una mateixa seqüència és probable que els siguin aplicables
els mateixos ajustos de balanç de blancs i exposició. Amb Ctrl + May + C copio la configuració d'una
imatge i Ctrl + May + V els va aplicar sobre una altra imatge.

Finalment, una vegada que he editat i retocat totes les fotos d'una sortida acostumo a canviar el nom el
conjunt amb un nom base i un seqüencial que va augmentant a mesura que avança el nombre de foto.
Per a això, selecciono totes les fotografies (Ctrl + A) i faig clic a Biblioteca> Canviar nom de fotografies
(F2) .

Edició d'imatges
El rei es Photoshop. Hi ha altres, com no, però el binomi Lr/Ps es el més utilitzat en el mon professional.
Aquesta serà l’eina adequada a utilitzar per treballar per capes i/o zones diferenciades, per aconseguir
ajustos selectius a diferents parts de la imatge. Gracies a Ps es poden fusionar diferents imatges, substituir
fondos i com no, modificar el tractament del color, llums i ombres.
Es en aquest punt, on el tractament gràfic té una especialització dins de la edició d’imatge, es tracta de la
funció del Etalonador (Colorista) Es el encarregat de vetllar per que totes les diferents parts involucrades
des de el revelat, fins que acabat final, tinguin continuïtat dins del projecte. Es important, que totes les
imatges de una sèrie siguin homogènies, es a dir, que la il·luminació i el color no vari-hi.
Com podeu veure el treball de edició te dos parts, la de muntatge del editor gràfic, i la del etalonador que
gestiona el revelat. Pot ser que en fotografia química, (Encara queden fotògrafs que la utilitzen) tingui
sentit separar les tasques, però en el mon digital no es lo habitual... Avui en dia el mateix editor gràfic, fa
tot el procés: Revelat, retoc, edició, muntatge i acabat...
Per a un fotògraf de la vella escola, que pensa que la fotografia s'ha de fer en el moment del tret, qualsevol
retoc extrem amb Photoshop passa a ser un truc brut, cosa que no s'hauria de fer, o que si es fa, hauria
amagar per por de ser cridat mentider. Potser soni extrem, però si un cable creua la foto, és culpa meva
per no haver buscat un altre enquadrament, i per tant ha d'aparèixer. Sempre insisteixo en
utilitzar Photoshop com una ampliadora, no com si fos un creador de noves realitats.
Per això no dubto a investigar i aprendre diverses tècniques, així que he decidit explicar alguns d'ells, doncs
cal reconèixer que són útils i necessaris per a molts fotògrafs. Una altra història és com vulgui aplicar
cadascun, però el que està clar, es que en la majoria dels casos es té de fer algun dels exemples següents.
Modificar la proporció de les fotografies
Hi ha vegades que tenim una fotografia quadrada que volem rectangular perquè volem muntar amb una
altra o no tenim marcs de la mida original. Hi ha un mètode molt eficaç per evitar retallar o deformar la
imatge:
1. Ampliem la mida del llenç - Imatge> Mida de llenç - de la fotografia a la mida triat. Posem per
exemple augmentar 10 cm per dalt, ja que és la zona del cel.
2. A continuació, amb l'eina Marc rectangular seleccionem només la fotografia sense tenir en compte
la grandària nou del llenç.

3. Anem a Edició> Escala segons el contingut . I estirem la selecció fins al límit que hem marcat.
Sempre és millor estirar per aquelles zones que menys elements hi ha. És a dir, és millor fer-ho pel
cel si ens hi ha edificis, només núvols.
4. Si volem evitar que deformi algun objecte, hem de seleccionar amb l'eina Llaç , anar a manera
Màscara Ràpida ( Q ), activar el canal RGB de la paleta Canales i en anar a Edició> Escala segons el
contingut posar a la barra de configuració, Protegir> Canal Alfa . Mà de sant per evitar
deformacions.
5. Si volem reduir la proporció hem de ajudar-nos de les guies ( Vista> Mostra> Guies ) i llest.
Eliminar cables i objectes estàtics molestos
Aquí anem a veure com eliminar aquests cables que interrompen la visió neta dels monuments. Els
d'Urbanisme no s'adonen que els fotògrafs volem treure'ls bonics, i que si els enterren tot seria molt més
estètic que veure'ls penjats pels carrers. El millor seria evitar a l'hora de disparar , però pot ser una
empresa impossible. Per això aquest truc brut ve com anell al dit:
1. Fer dues fotografies idèntiques , però la segona presa ha d'estar lleugerament torta respecte a la
primera. Ull, una mica torta, no més de deu graus.
2. Obrim les dues fotografies en Adobe Càmera RAW i les revelem alhora, ja que totes les dades
coincideixen, llevat de la inclinació que no corregirem en aquest moment. Quan acabem donem
a Fet.
3. En Adobe Bridge , marquem les dues fotografies i en Eines> Photoshop> Carregar arxius en capes
de Photoshop obrim les dues fotos com capes. La foto correcta a la capa superior.
4. Seleccionem les dues capes en Selecció> Totes les capes i acudim a Edició> Alinear capes
automàticament i marquem Projecció automàtica .
5. Creem una màscara de capa en blanc a la capa superior i amb Pinzell (B) en negre, amb un petit
diàmetre, esborrem el cable per art de màgia. Sembla mentida que sigui tan senzill.
Eliminar els objectes dinàmics de la fotografia
Per aconseguir l'efecte de tenir un carrer totalment buit hi ha diverses formes de fer-ho, però totes cares, i
si no ho és, és que has matinat molt per arribar a l'alba a aquest lloc. Però ara hi ha un truc brut que
permet deixar les fotografies sense objectes mòbils:
1. Fem diverses fotografies del monument o el paisatge en qüestió sense variar l'enquadrament, sense
trípode (encara que sempre va bé), i com és lògic amb la mateixa exposició.
2. Revelem les fotografies alhora en Lr o ACR i donem al botó Fet si estem a ACR.
3. Seleccionem totes en Bridge i anem a Eines> Photoshop > Carregar arxius en capes de
Photoshop... O a Lightroom i anem a Edició > Editar en capes de Photoshop.
4. Ara marquem totes les capes en Selecció> Totes les capes i a continuació Edició> Alinear capes
automàticament ... i projecció Automàtica .
5. Capa> Objectes intel·ligents> Convertir en Objectes intel·ligents . Ens quedem amb una sola capa
com Objecte intel·ligent .
6. I per finalitzar, Capa> Objectes intel·ligents> Mode d'apilament> Mitjana . Tot allò que s'hagi
mogut haurà desaparegut.
Treure el soroll de la fotografia
Com moltes tècniques, aquesta la vaig trobar en internet i després de fer diverses proves, he de confessar
que m'encanta, i per això la comparteixo amb tots vosaltres. Torno a insistir que el millor és fer bé la
fotografia des d'un principi i oblidar-se de utilitzar aquest procés, però hi ha vegades que no queda més

remei. La idea principal d'aquesta tècnica és que el soroll és molt més evident en la zona de les
ombres que a la zona de llums i per això cal ser més agressiu en un lloc que en un altre. Anem a veure com
es fa.
1. Revelem la fotografia com sigui la nostra costum. Jo, com sempre, recomano partir d'un RAW. És
interessant, perquè el procés funcioni a la perfecció, deixar tots els ajustos a zero en el panell
dedicat a la reducció de soroll.
2. Amb l'arxiu ja en Photoshop , procedim a crear tres capes diferents, una amb els llums, una altra
amb els tons mitjans i una última amb les ombres, que és la que més ens interessa en aquest cas.
2.1. Deixeu que la Selecció> Gamma de colors> Ombra.
2.2. Selecció> Modificar> Fading> 2 píxels.
2.3. Edició> Copia ( Ctrl + C )
2.4. Edita> Enganxa ( Ctrl + V )
3. Si fem el mateix amb les altres dues opcions del menú Gamma de colors , Tons
mitjans i Il·luminacions , tindrem la capa Fons i tres noves capes en què podrem modificar el soroll
independentment.
4. Ara anem a ajustar Filtre> Soroll> Reduir soroll d'una forma personalitzada per a cada nova
capa.Com he assenyalat més amunt, la capa Ombres tindrà uns valors més alts i la capa Llums
potser no necessitem ajustar res. Depèn de cada un i de la seva valoració com configurar cada
capa. Per poder treballar el millor possible, cada capa ha d'estar al 100% de la seva
grandària . Vegem què hem d'ajustar a aquest filtre.
4.1. Intensitat se centra en les zones més clares de la fotografia, de manera que no té sentit utilitzar-lo
en la capa Ombres .
4.2. Conservar detalls : depèn de la fotografia. En un paisatge pot interessar pujar, però en un retrat de
moda igual queda millor si ho baixem. Treballa de manera conjunta amb Intensitat , si canviem un,
hem de modificar l'altre.
4.3. Reduir soroll de color serveix per mitigar els píxels de color aleatoris, cosa molt freqüent en les
fotografies sorolloses i més evident en les ombres.
4.4. Enfocar detalls serveix per preservar si forcem molt les altres opcions del filtre. No podem oblidar
que el filtre Reduir soroll acaba per desenfocar la imatge.
4.5. Treure defecte jpeg només té sentit si partim d'aquest format comprimit.
4.6. Si ens fiquem en la manera Avançat , podem triar la intensitat amb la que afecta el filtre a cada
canal.
Cadascú ha d'investigar quina és la configuració idònia per a cada ISO de la seva càmera. El millor
d'aquest mètode és que podem automatitzar amb una acció , per dur a terme la reducció de soroll en un
tres i no res. Potser no tingui sentit treballar amb aquesta tècnica si hi ha altres mètodes més moderns com
el mateix panell de Reducció de soroll de Adobe Càmera RAW , però aquest ens permet treballar cada
zona per separat, el que és un encert.
Separar un objecte del fons
El cas pot semblar senzill, però separar tota la figura de un model, fins i tot el seu cabell, amb tots els
detalls, és quelcom complex.
Per aconseguir-ho seguir una tècnica proposada per Scott Kelby , el guru internacional de la fotografia
digital. Comencem.
1. En les últimes versions de Photoshop tenim l'eina Selecció ràpida ( W ). És una versió actualitzada
de la clàssica Vareta màgica , molt més precisa, tot i que cal ajudar per aconseguir la perfecció. Amb
ella cal intentar ser el més precisos possibles sense aturar-nos en els detalls. Amb la tecla ALT

podem utilitzar la mateixa eina per de seleccionar. Perquè funcioni bé aquesta tècnica cal evitar
seleccionar parts del fons en aquest primer pas.
2. Amb la selecció bruta realitzada, precisa però sense entrar en detalls (no cal desaprofitar molt
temps en el primer pas) anem a la barra de configuració d'eina-a la part superior i fem clic a
Perfeccionar vora , que obrirà una finestra que hem de configurar segons les nostres necessitats:
2.1.Mode de vista : permet veure de diferents formes la selecció. Blanc i negre sembla la més
recomanada, però depèn de cadascú.
2.2. Detecció de vora : si marquem Ràdio intel·ligent veurem un truc de màgia. Permet incloure en la
selecció els detalls més fins del cabell segons anem pujant el Ràdio amb una precisió sense igual.
És fàcil caure en la temptació de pujar-lo al màxim, però no és una bona idea.
2.3. Tornem a Mode de vista i triem ara Overlay ( V ), on la selecció passarà a ser vermella, i podrem
veure amb més claredat si està ben feta.
2.4. Entra en acció l'eina Perfeccionar ràdio ( E ) que està en l'esquerra del panell. Amb ella podem
indicar al programa les zones que no estan ben i amb pintar amb ella automàticament es corregirà
qualsevol problema, sempre que no es confongui amb el fons . És molt difícil aconseguir una
precisió total , però amb temps es poden fer meravelles.
2.5. Ajustar vora : no he vist res més complicat de manejar que aquests barres de desplaçament, de
manera que després de donar moltes voltes per internet , buscant una manera lògica de treballar
amb ells, recomano oblidar d'aquesta opció . No obstant això, si algú de vosaltres troba una
utilitat en aquest apartat, estaria molt bé que ho compartís.
2.6. Sortida : només hem de marcar Des contaminar colors perquè no hi hagi problemes de color a
l'hora de fusionar la imatge amb un altre fons i triar l'opció Nova capa amb màscara de capa per
solucionar qualsevol problema posterior.
3. Ara, a la paleta Capes de Photoshop , tenim una nova capa amb una màscara de capa amb la silueta
del model. Com a bona màscara de capa, podem corregir ara amb l'eina Pinzell qualsevol petit
problema que observem.
4. A continuació, per poder dur la figura a una altra fotografia, amb un altre fons, desactivem la capa
fons per veure com ha quedat la selecció i fem ALT + clic a la màscara de capa, per veure clarament
com és. Si notem algun problema, el treballem amb l'eina Pinzell.
5. Un cop acabat el repàs, tirem la màscara de capa que tant ens ha costat a la paperera, simplement
punxant i arrossegant. Això sí, el programa ens dirà abans que si volem Aplicar màscara a la capa
abans d'eliminar. Li direm que sí, és clar.
6. Ja tenim la capa llista per portar-la a una altra fotografia amb un altre fons. Perquè quedi realista,
aquesta fotografia ha de tenir la mateixa il·luminació que la nostra noia i un focus realista, perquè
si no es notarà el truc. Això és tan senzill com arrossegar amb l'eina Mou ( V ) la capa del model al
nou fons. El col·loquem en el lloc que correspongui, és molt important que, en la mesura del
possible, totes dues coincideixin en format, profunditat i espai de color.
7. I ara el truc infal·lible de Scott Kelby. La capa del model s’ha de duplicar ( Ctrl + J ) per aconseguir
que les vores quedin lo més definits i complets possible.

Acabat final
En aquest procés final, es on el etalonador vetllaria per que les imatges seleccionades siguin homogènies i
que es vegin igual en tots els formats de sortida.
No té els mateixos ajustos d’acabat, una imatge per un cartell publicitari de paper que de vinil, o una
revista, i molt mes diferents si es per un suport multimèdia.
Un cop més en el mon digital ho farà el mateix editor gràfic, a Photoshop en imatges individuals, o la
Lightroom, si té un gran grup de imatges en el projecte.

Lliurament del producte
En aquest punt es altre cop, a on Lr torna a ser superior... Imaginem que tenim 12 fotos, ja acabades al
100% a PS, en format PSD (Tenim guardat el projecte complert de cada imatge amb totes les capes,
objectes intel·ligents, etc.) i es tenen de lliurar a una agencia en diferents formats...
Si ho fem des de Bridge, tindrem de exportar cada imatge, re-escalant-la al format de sortida que demani
el client si es un sol un cop, o un a cada format diferent que demani... guardar totes les copies derivades a
la unitat de disc, per després lliurar-les al client en el suport físic o virtual que s’hagués pactat.
Nota.- Br pot treballar per lots (Bach) per convertir imatges, però el entorn gràfic es poc visual i es
“fàcil pifiar-la” si no estàs familiaritzat en ell. En la versió Bridge CC a desaparegut part del menú de
exportació, reduint les funcions de les versions anteriors.
Depenent de la agencia amb la que estem treballant, caldrà omplir les dades IPTC, (En la majoria dels
cassos es obligatori per operar en elles), per tindre el control de les imatges lliurades per part del client. Per
poder editar les metadades a les imatges abans de lliurar-les, necessitarem un programa extern per poder
fer-ho, ja que Ps/Br no estan dissenyats per aquesta tasca.
Un bon programa gratuït per modificar les metadades pot ser PhotoME (Photo Mediadata Editor), però
com es pot preveure, qualsevol desviament en el nostre procés habitual, complicarà el nostre flux de
treball, augmentant el risc de error.
Si hem treballat amb Lightroom durant tot el flux de treball, aquestes 12 imatges PSD estaran en el catàleg
(Al igual que totes les demès imatges de la sessió), només caldrà seleccionar les 12 imatges a la vista de
miniatures, i exportar-les al format/suport necessari després de modificar les metadades (Que a més, es
poden guardar en forma de plantilles personalitzades i aplicar-les a totes a la vegada)
Si el suport de lliurament pactat es a un servidor FTP, un CD, o enviades per e-Mail, no cal crear copies
derivades al nostre disc, Lr ho farà directament des de la finestra de exportació que també es pot guardar
com plantilla, estalviant temps i recursos al sistema si es tingues de repetir el enviament o si tornéssim a
treballar en un futur en el mateix client.

Annex 1: Càmera connectada al ordinador amb Lr
Segur que alguna vegada t'has preguntat com disparar la teva càmera des de l'ordinador... Resulta com
menys còmode poder treballar d'aquesta manera i més quan ens trobem fent-ho en equip o per a un
client present a la sessió. És possible anar visualitzant foto a foto el resultat obtingut a mesura que
anem disparant la nostra càmera.

Com disparar la càmera a través de Lightroom?
Treballar des Lightroom és summament senzill. Tan sols caldrà un cable micro USB-USB amb el qual
connectar la nostra càmera al nostre portàtil. Jo vaig optar per comprar-ne un de 3 metres. D'aquesta
manera em permet tenir un mínim de mobilitat sense perill de danyar el connector de la càmera o tirar
a terra d'una tirada el portàtil.

Connexió de càmera connectada a Lightroom

Per això una vegada obert Lightroom, anem a Arxiu / Captura connectada a l'ordinador / Iniciar
captura connectada a l'ordinador i apareixerà un petit menú com el de la imatge anterior. Omplim els
camps i premem a D'acord.
Un cop inicialitzat, haurem de connectar la nostra càmera al portàtil per mitjà del cable micro USB-USB
i ens apareixerà una pantalla com aquesta.

Captura connectada a l'ordinador mitjançant Lightroom

Lightroom detectarà la nostra càmera i ens el mostrarà com a la imatge següent. Fixa't que ara sí ens
apareix el model de càmera i els valors de balanç de blancs, ISO, velocitat i diafragma que tenim en
càmera.

Captura connectada a l'ordinador mitjançant Lightroom

Resulta a més interessant i només en ocasions molt concretes anar aplicant determinat Ajust de
revelat a les imatges que anem copiant al nostre disc dur. D'aquesta manera i si ho tenim clar des del

principi és possible anar avançant feina. Personalment, no ho he utilitzat però sí em resulta interessant
comentar-ho.

Avantatges i inconvenients
Pel que fa a les avantatges , ja les hem comentat una mica per sobre però, potser convé fer una mica
més de l'accent.





Visualització a major grandària i resolució d'imatges. Comprovar focus i nitidesa es torna una
tasca molt més senzilla.
Treball en equip. Mentre el fotògraf dispara, la resta de l'equip pot visualitzar les imatges
resultants.
Doble còpia de seguretat. Les imatges romanen a la targeta i en el disc dur.
Ensenyament. És una cosa que posaré en marxa en els pròxims Tallers de Retrat i Il·luminació en
Estudi.

Com tot sistema, també té els seus inconvenients





Si treballem amb portàtil, depenem de l'autonomia d'aquest.
Velocitat de transmissió del cable i ports USB.
Mobilitat reduïda. Llevat que treballem amb algun sistema wifi, estarem limitats a la longitud
del cable.
Perill d'entrebancs amb el cable de connexió. Podem danyar la connexió de càmera o el que és
pitjor, podem tirar càmera o portàtil a terra.

No obstant això, es tracta d'una forma de treballar i únicament viable per a fotografies que no
requereixin moure'ns gaire del lloc.

Altres programes per capturar imatges connectades al nostre portàtil
Lightroom és un estàndard per a les principals marques del mercat (Canon, Nikon, Sony, Leica) però hi
ha aplicacions específiques per a cada marca i altres que son genèriques multi-marca.






Nikon Camera Control Pro
EOS Utility de Cànon
DCamCapture
DSLR Remote Pro (Per Canon)
NK Remote (Per Nikon)

