La gestió del color per fotò grafs

La gestió de color és un dels grans problemes de la fotografia digital. Tothom ha sentit a parlar però pocs saben
com funciona realment. I molt pocs poden explicar en què consisteix. M’he proposat resoldre, tots els dubtes
que puguin sorgir sobre el món de la gestió del color.
El món fotogràfic està bolcat en les noves càmeres, en els objectius més nítids, en els programes més avançats
que cal pagar mes a mes. Però poques vegades escoltes parlar de la reproducció exacta dels colors. Només ens
recordem del color quan no aconseguim veure en la còpia en paper, o en la pantalla del nostre dispositiu, aquest
vermell que esperàvem.

Molts fotògrafs tenen la millor càmera però treballen només amb un ordinador portàtil. O tenen una d'aquestes
pantalles mirall que tant disseny transpiren pels quatre costats però que són impossibles de perfilar i calibrar amb
exactitud (Si parlo dels MAC i les pantalles retina de superfície brillant). O imprimeixen amb el clàssic mètode de
la prova / error fins aconseguir alguna cosa que recordi al que veien en les seves pantalles.
Per evitar aquests problemes i facilitar l'accés al món de la gestió del color escriuré aquest article per aclarir una
cosa tan important com la reproducció precisa del color de les nostres fotografies. De principi a fi, de la càmera a
l'impressió. Però com sempre, anem a començar pel principi.
Però què és la gestió del color?
El color a la fotografia digital no és una altra cosa, i sento ser tan directe, que una simple successió d'uns i
zeros. Res més. És llenguatge binari. La càmera, el monitor i la impressora ho entenen perfectament. Llavors on és
el problema? Que cada un d'aquests dispositius genera el color d'una forma diferent:

1. Les màquines fotogràfiques reben la llum i li donen el
color segons la matriu del sensor i la interpretació del
processador.
2. Els monitors ens presenten el color per l'estimulació
elèctrica dels fotodíodes (més llum, més estimulació
elèctrica).
3. Les impressores formen el color per la combinació de
tintes sobre un paper (A mes tinta, colors mes foscos).

I aquí entra en joc la gestió del color. Per que el nostre espai de treball conegui quins son els colors reals que
interpreta la càmera, necessitem un perfil de càmera que els converteixi. Igual passa al monitor o la impressora,
per que aquets dos representin els colors reals del nostre espai de treball, també necessiten els seus perfils de
conversió.
Es pot definir de moltes maneres però la que m'agrada és la que diu que la seva funció és aconseguir que tots els
dispositius vegin el color d'una forma predictible. De principi a fi.
És només un problema de la fotografia digital?
En l'època química el color no era un problema greu per a la majoria dels fotògrafs. Elegies una marca de rodet
perquè sabies com responia. Només havies de portar-lo a un laboratori que respectés els químics, els temps i les
temperatures i tenies el color exacte, el que cercaves.
En l’era digital es van oblidar d'aquesta convenció i no van tenir més remei que acudir al món de les impremtes
per aconseguir, durant tot el procés, un color esperable i coherent.
Vegem què passa si triem un color concret (0.190.190) i amb l'ajuda de la gestió del color fem veure a tres
dispositius diferents: la realitat, un monitor i una impressora senzilla. I a sobre el reproduïm a partir d'una foto de
pantalla:

El color real, com ho veu el monitor i com es veuria imprès

És el mateix codi de color. Només he modificat els espais de color. Un mateix nombre binari (0.190.190) es veu de
forma diferent en el dispositiu en el qual es reprodueix. I la gestió del color és com un diccionari que intenta
igualar els diferents accents. I no ens queda més remei que saber com funciona.

Als meus alumnes sempre els resumeixo tota aquesta història de la mateixa forma. Potser és molt bàsica, però és
la millor manera que he trobat per ajudar a comprendre la gestió del color:
•

El color digital es defineix gràcies al Mode de color .

•

Aquest s'ajusta a un Espai de color , que assigna una posició al color en una taula.

•

Els dispositius (càmera, secaner, monitor, impressora...) tenen espais de color concrets, que es coneixen
com Espais de treball.

•

I per a cada dispositiu has de crear una descripció del seu espai de treball particular, amb un perfil ICC o
ICM.

Modes de color
El color és un conjunt de nombres (255,0, 0) donant lloc a una estructura de colors anomenades Modes de
color. En fotografia treballem sobre tots amb tres modes de color, independents de qualsevol dispositiu.
1. Color LAB:
Model de color fix, abstracte i ideal. És l'estructura que més intenta apropar-se a la reproducció dels colors reals.
Té un canal de Lluminositat i dos de color, el a i el b:
•
•

El canal de Lluminositat va del 0 (negre) a 100 (blanc) El canal a comprèn els colors entre el vermell
(valors positius) i el verd (valors negatius). El canal b comprèn del groc (positiu) al blau (negatiu).
Aquest mode de color s'utilitza normalment com nexe d'unió entre un mode de color i un altre.

2. RGB:
• Model de color additiu basat en els tres colors primaris: Vermell (R), Verd (G) i Blau (B) .
• La suma dels tres colors dóna com a resultat el blanc. És el resultat de la llum emesa pels monitors,
càmeres o projectors. El blanc pur es defineix amb tres bytes (8 bits cadascun): 255, 255, 255 ; i el negre
pur com 0, 0, 0.
• És el mode per defecte de les imatges digitals.
•

3. CMYK:
• És un mode de color subtractiu amb quatre canals: Cian, Magenta, Groc i Negre.
• La suma dels quatre canals dóna com a resultat el negre; i la seva absència, blanc. És el mode de color de
les impressores. És més limitat que el mode RGB.
Aquests tres modes de color són molt amplis, i com són dependents del dispositiu ( RGB i CMYK ), estan definits i
descrits, donant lloc al que es coneix com a espais de color.
Els espais de color són el conjunt de colors d'aquest dispositiu. I permeten relacionar valors concrets amb
determinats colors.
Espais de treball
Un dels problemes que tenim és que cada dispositiu, cada monitor, veu l'espai de color a la seva manera. I així
neixen els espais de treball: abstractes, independents d'un dispositiu concret. Són un punt de partida per
unificar el tema del color.
Estem parlant dels més coneguts: sRGB , Adobe RGB (1998) , ProPhoto RGB... Ser capaç de triar bé un o altre
permet treballar correctament en el món de la fotografia. No són altra cosa que la descripció d'un espai de color:

El color real

•

sRGB: és l'espai de treball més reduït i per tant és l'estàndard d'internet. Es diu que respon a la mitjana de
qualitat d'un monitor.

•

Adobe RGB (1998): és molt més ampli. Alguns monitors del mercat són capaços reproduir gairebé al
100%. Molts fotògrafs ho consideren l'espai de treball ideal.

•

ProPhoto RGB: és capaç de representar colors que no podem veure. Diuen que és l'ideal per treballar
però molts fotògrafs ho veuen com un problema a l'hora de revelar.

Perfils ICC
I per acabar tot aquest embolic hem de conèixer que son els perfils ICC ( International Color Consortium ). En
aquest cas són dels espais de treball dependents del dispositiu. És a dir, són espais de treball adaptats a cada
càmera, monitor, escàner...
Quan perfilem una càmera o un monitor estem veient com representa l'aparell els colors de l'espai de treball.

El color segons un perfil ICC

La gestió de color comprèn totes aquestes coses que hem estat veient. En el proper article descobrirem pas per
pas com aconseguir que el vermell que estem veient en la realitat sigui el més semblant a la còpia final...

I ara toca saber com fer la gestió del color al moment de disparar.
La càmera és la base de la fotografia. I a l'hora de disparar es decideix gran part del que serà la imatge final. En
aquest moment es registren tots els colors que la càmera pugui captar. Si estem disparant en jpeg (¿encara queda
algú?) Seran més o menys limitats. Però si ho fem en format RAW les possibilitats de reproducció del color són
gairebé infinites.
Per aquest motiu anem a veure com podem treballar la gestió del color en el moment just en què la fotografia es
fa: com configurar la càmera, què accessoris ens fan falta, etc ...
La gestió del color amb la càmera
Les càmeres fotogràfiques no permeten una bona gestió del color. Si us animeu a ficar-vos en els menús de
configuració veureu que l'apartat de la gestió del color sempre està posat per defecte sRGB. Pensen que els
fotògrafs només van a publicar els seus treballs en les xarxes. O volen que a la pantalla LCD tot sembli
espectacular, com si fos la fotografia d'un mòbil d'altes prestacions.

Imatge molt problemàtica si volem un color perfecte

Però no podem oblidar que el format RAW no té color algun. És un arxiu cru i com bé diu Guillermo Luijk en el seu
últim article:
Per convertir-se en una imatge visualitzable en color, el RAW requereix d'un processat denominat per analogia
revelat RAW i que comprèn com a mínim les següents tres etapes.
1. Balanç de blancs: escalat lineal dels nivells relatius de cada canal RGB, amb la finalitat de compensar la
sensibilitat espectral nativa del sensor i adequar-nos a la temperatura de color de la il·luminació de l'escena
(llum de dia, tungstè, flash, ...)
2. Demosaicing: interpolació en cada píxel dels dos valors RGB no capturats pel sensor, a partir de la informació
parcial disponible. Existeixen diferents algoritmes amb les seves fortaleses i debilitats (VNG, AHD, amaze, ...).
3. Conversió a espai de color: translació matricial dels valors RGB resultants a un espai de color estàndard
(sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB...), per aconseguir una correcta reproducció de lluminositat (gamma) i color
en el dispositiu de sortida.
Un arxiu RAW és el més semblant al que veia el protagonista de Matrix quan descobreix que, malgrat la seva
inexpressivitat, és l'elegit. Només al final del procés és quan veiem el color tal qual. Però hi ha un problema:
El que veiem en realitat és la interpretació d'aquest color després dels tres passos del revelat RAW. El que
veiem en pantalla no és més que el color del jpeg que genera la càmera. Per tant no hauríem de fiar-nos de la
seva informació.
Per tant no ens podem fiar del color que veiem d'entrada. I a més, això provoca errors en l'exposició, en la
interpretació de la lluminositat. L'histograma està falsejat per culpa d'una mala gestió del color. Si no em creieu,
podeu obrir un RAW en Adobe Càmera RAW i canviar l'espai de color...
Com treballar amb la gestió de color a la càmera
El primer que cal fer és canviar la configuració de la càmera. Hem de buscar dins del menú on podem canviar la
gestió del color i posar Adobe RGB en comptes de sRGB. Amb aquesta senzilla operació aconseguirem que el
color de la fotografia que veiem a la pantalla sigui el més semblant al RAW que veurem més tard al nostre
ordinador.

Un perfil i ...

Una altra opció i que porta una mica de polèmica, ja que hi ha qui li dóna suport i qui el rebutja, és crear un perfil
ICC per a la càmera. A què em refereixo? A crear un espai de treball específic de càmera. És a dir, ajustar la forma
de veure el color de la màquina perquè s'ajusti a l'espai Adobe RGB, per exemple, de la forma més precisa.
Però cal fer tants perfils ICC com a situacions de llum ens trobem. I aquest és el problema. Per a cada llum hi ha
una forma de veure el color. Alguns autors proposen tants perfils com estacions. Jo, per exemple, només tinc un

per treballar amb els llums d’il·luminació del estudi. Les interpretacions que es poden fer són moltes, així que ens
toca decidir en el moment de comprar la càmera.

... un altre perfil diferent

El que sempre seria interessant, per saber per on van els trets del nostre equip és fer, abans de començar
qualsevol sessió, una fotografia a una carta de color, com la ColorChecker Passport. És una bona precaució en el
cas que la representació del color sigui important per a nosaltres.

Comencem a preparar el nostres softwares de revelat per activar la gestió del
color .
La gestió del color és la convidada de pedra per a molts fotògrafs. En la majoria dels casos és alguna cosa en el
que el fotògraf no es fixa. O més aviat confia en la bondat dels automatismes. O a aclarir o enfosquir els arxius en
funció de com surten en el laboratori de la cantonada de casa... Ja hem vist en els anteriors punts com podem
començar a funcionar. Ara toca configurar els programes de revelat abans si més no de perfilar i calibrar els
nostres monitors.
¿Les gestió del color està present en tots els programes de revelat?
Molt bona pregunta. En principi tots els programes del mercat permeten treballar amb la gestió del color. El
problema és que no tots permeten configurar-lo. És així. Per el seu afany de simplificar el treball del fotògraf
moltes empreses consideren això del Adobe RGB i altres, és poc menys que un destorb i decideixen suprimir
aquesta configuració.
I no cal anar-se'n molt lluny, ni buscar programes poc populars. Adobe Lightroom no permet configurar la gestió
del color. És impossible. De fet, no sé sap del cert si més no, quin és l'espai de treball que utilitza. Se sap que és
molt semblant a ProPhoto , però res més. Hugo Rodríguez ens pot explicar molt del tema ...
Adobe Photoshop, té una bona finestra de configuració. No és perfecte però s'acosta al que podem fer
amb Capture One. I la veritat és que impressiona les possibilitats de la gestió del color de RAWTherapee , un dels
millors programes freeware.
En altres programes, com Luminar 2018 no podem fer pràcticament res i només ens deixa triar l'espai de color
per a l'exportació de la imatge. Per descomptat cadascú és lliure d'utilitzar el programa que més li satisfaci però
no es pot fugir de la gestió del color ni dir que al meu PC tot em surt bé sense saber si més no que és el sRGB ...
Com a resum, diré que sempre prefereixo treballar amb un espai de color Adobe RGB o ProFotoRGB on estigui
disponible. El motiu? És prou ampli per reproduir tots els colors de l'espectre sense cap problema. Fins i tot,
permet treballar amb un jpeg. I qualsevol perfil d'impressió és més petit, de manera que no tindré sorpreses

desagradables a l'hora de passar a paper... En la gestió del color sempre és millor anar d'allò més gran al més
petit, mai al reves.

La gestió del color en els programes d'Adobe
Potser són els més populars del mercat, els que més sonen als aficionats. I per aquest motiu van primer en aquest
article.
Adobe Lightroom
Lightroom té el problema que he comentat al principi. No permet canviar, dins del seu motor de revelat, la gestió
del color. Sigui la fotografia com sigui, tingui el format que tingui, sempre hem de treballar amb el doble
de ProPhoto que té en les seves entranyes.
Assegura una perfecta representació del color, la gamma més àmplia possible, el que en teoria és perfecte per
revelar nostres estimats arxius RAW. Però és una cosa que pot presentar problemes sobretot si surts de l'entorn
segur del programa.

La gestió del color en Lightroom és molt limitada

En algunes ocasions haureu observat que l'histograma no coincideix amb el que veus a Photoshop. I pot ser que
fins que els llums estiguin cremades un cop surten de Lightroom. No queda més remei que tornar a començar en
molts casos o tornar a obrir l'objecte intel·ligent que hem tingut la precaució de crear...

La interessant opció de Proves en pantalla

Afortunadament permet fer més coses relacionades amb aquest tema per evitar problemes futurs en la
impressió. Si us fixeu, en el mòdul Revelat tenim una casella, a la part inferior de la interfície, que permet veure
com quedarà la nostra fotografia impresa. Es diu Proves en pantalla.
Adobe Photoshop i Adobe Càmera RAW
En aquest cas el tema de la gestió del color a millorar molt. Nosaltres, com a fotògrafs, tenim la possibilitat de
triar (gairebé d'activar) com volem treballar amb el color. El problema és, això sí, que hi ha tantes opcions que ens
podem perdre.
És aquest article no és el moment d'explicar de manera detallada totes les opcions que ens ofereix Photoshop a
en Edició> Configuració de color. Aquesta finestra té tantes interpretacions com a fotògrafs ... He vist moltes
coses. I al final has de treballar amb la configuració que millor resultat et dóna en funció del teu treball.

El quadre de gestió del color en Adobe Photoshop

La que us ensenyo a la fotografia em funciona perfectament per treballar a casa i enviar a imprimir a un laboratori
professional amb un monitor de gamma mitjana alta. Per a mi és important treballar sempre amb l’espai de
treball Adobe RGB (que puc reproduir sense problemes) pel perfilat que tinc de la meva monitor.
Però no ens quedem aquí. Amb Adobe Photoshop podem assignar perfil o convertir en perfil. Costa d'entendre les
diferències però espero resoldre-aquí:
•

Assignar perfil (Edició> Assignar perfil ...) canvia la representació dels colors en una fotografia. Canvia la
manera d'entendre els colors. Només serveix quan la fotografia no té un espai de treball incrustat o està
mal triat, com per exemple, hi ha un perfil en comptes d'un espai de treball.

•

Convertir en perfil (Edició> Convertir en perfil ...) realitza el canvi de forma definitiva partint del propòsit
triat, intentant desviar el menys possible de l'original. L'aspecte no canviarà. Només cal utilitzar-lo quan
s'ha acabat d'editar la fotografia i es disposa del perfil de la impressora.

En Adobe Camera RAW , dins de les Opcions de flux de treball sempre puc triar l'espai de treball amb el que vull
revelar les fotografies. Per no ser pesat, no diré amb quin espai de treball sempre aquí.
Capture One
Aquest és el programa que més possibilitats ofereix per a la gestió del color. Amb raó s'està convertint en el
favorit dels professionals.
Internament passa el mateix que hem dit amb Adobe Lightroom. No sabem quin és l'espai de color amb el qual
treballa. Però les opcions són infinites, com vam veure en aquest article sobre el programa. En Edita>

Preferències triem el Propòsit de conversió. I no us compliqueu molt, Colorimètric relatiu per passar amb
garanties d'un espai més gran a un de més petit.

La gestió del color en Capture One

El millor és que a la pestanya de Revelat tenim Color i Sortida. Amb aquestes opcions no hem de preocupar en
absolut de com quedarà el color. L'únic problema és triar sàviament. En el meu cas, si vull enviar la fotografia
a Photoshop sempre sortirà en Adobe RGB 1998. I a la pestanya Color > Característiques base, trio el perfil
ICC que té Capture One per a la càmera. Us asseguro que la reproducció del color és exquisida.

La gestió del color en els monitors
El monitor hauria de ser una peça fonamental per a tot fotògraf. Però és estrany trobar en els estudis o en les
cases particulars un monitor fotogràfic específic. El motiu principal crec que és el preu desorbitat de la majoria
dels models. Però en els últims mesos el tema està canviant gràcies a marques com BenQ o Eizo. Ja no cal gratarse tant la butxaca i podem tenir un equip complet de principi a fi. I us puc assegurar que els resultats mereixen la
pena.
Si algú vol tenir un bon equip de fotografia hauria de comprar una bona càmera, amb millors objectius i un
ordinador potent amb un monitor que asseguri la correcta reproducció dels colors. Per descomptat que depèn de
la destinació final dels nostres arxius. Si no sortiran a paper, hauria prou amb un que reproduís el 100% de
l'espai sRGB. Però si volem imprimir, ens toca gastar més diners.
Quan estem editant les nostres fotografies valorem elements com la brillantor, el contrast i la gamma de
colors. No obstant això, moltes vegades no tenim en compte que totes aquestes variables depenen del nostre
monitor i de les seves característiques. És molt recomanable per tant que realitzem una calibració de la nostra
pantalla per assegurar-nos que estem veient els colors reals de la nostra fotografia i que quan es vegi en un altre
monitor o la enviem a imprimir, ens portem una sorpresa al no tenir el monitor calibrat dins del nostre espai de
color.
Calibrar un monitor consisteix bàsicament en ajustar la brillantor, contrast i gamma de colors d'una
pantalla. Quan veiem una pantalla, ja sigui d'un portàtil, ordinador de sobretaula o un Ipad, aquesta ve amb uns
ajustos de fàbrica que no són 100% fiables i que a més, aniran canviant amb el temps. Això implica que la
calibració d'una pantalla és un procés que haurem de fer de tant en tant.
Hi ha tres mètodes per calibrar una pantalla que us detallem a continuació, encara que per a tots ells us
recomanem que ajusteu abans de començar, la pantalla del vostre dispositiu a la seva resolució nativa o “de
fàbrica”.

Calibració del monitor
Consisteix en el calibració de la nostra pantalla fent ús dels comandaments de control que vénen integrats en el
propi monitor. Normalment tindrem un botó de menú que ens obrirà un ventall d'opcions a modificar com a
contrast, brillantor, etc. No és la forma més adequada de realitzar una calibració seriosa d'un monitor ja que els
marges de canvi són molt bruscos i depenem dels nostres ulls per decidir si el calibració és correcta (i no, no són
molt fiables).
Molt recomanable fer ús de aquest servei web, o el test online de The Lagom LCD Monitor Test que ens ajudarà
a calibrar una mica millor el nostre monitor pot mesurar els nivells de grisos així com de color.

Calibració mitjançant programari
L'opció més comú és el calibració mitjançant l'ús de software, que generalment ens ofereix patrons de
mesurament més detallats que el mesurament del monitor i ens permet aconseguir un resultat més òptim.
Avui en dia els sistemes operatius inclouen dins de les seves opcions programes per calibrar llums i colors de la
pantalla del nostre equip, sent la Calibració del color de pantalla en Windows 10 (dins de panell de control)
i Color en OS X El Capità (dins del menú pantalles).
D'altra banda, podem fer ús de programari extern al nostre sistema operatiu i té diverses opcions gratuïtes per a
Windows, sent la meva recomanació Calibrize . La calibració que podem aconseguir mitjançant software és
interessant, però no és la recomanable si volem calibrar el nostre monitor per treballar de forma professional.
Calibració mitjançant hardware
Aquesta tercera opció implica un desemborsament econòmic obligatori (tot i que sempre es pot compartir un
calibrador amb altres fotògrafs), però sens dubte, es l’únic que ens oferirà uns bons resultats. Aquest mètode
consisteix en l'ús d'un calibrador, que connectarem al nostre ordinador mitjançant un port USB i que col·locarem
sobre la nostra pantalla. Mitjançant un programari que haurem d'instal·lar en el nostre sistema operatiu, el
mateix calibrador serà el que realitzarà automàticament tots els paràmetres del nostre monitor.

Sens dubte, aquesta és la millor opció, ja que el calibrador ajustarà a la perfecció el contrast, brillantor i gamma
del nostre monitor, assegurant la major nitidesa i autenticitat de les imatges que veiem a la nostra pantalla.
Actualment els models més populars entre fotògrafs són el Spyder 5 PRO i el X-Rite i1Display Pro, tots dos son
calibradors professionals que ens asseguren una correctíssima calibració de la nostra pantalla. En qualsevol cas, a
mes de perfilar les targetes de vídeo, generaran un perfil ICC que podran utilitzar els nostres softwares de edició
per representar millor els colors simulats de altres dispositius.
La idea és comprar un el més complet possible. En el meu cas tinc el i1 Display2 però podeu mirar el i1Display
Pro o qualsevol de la sèrie Spyder de Datacolor ... O si tens molts diners en el compte sempre pots mirar els
monitors de gamma alta de Eizo amb calibrador incorporat.
És important que el nostre monitor permeti la calibració per maquinari per assegurar-se la màxima precisió:
Quan parlem de calibració per maquinari, el programari de calibració, el monitor i el colorímetre es
comuniquen directament entre si: l'usuari simplement ha d'introduir els valors de destinació desitjats
(luminància, punt blanc, etc) i el programa s'encarrega de realitzar els ajustos necessaris en el monitor
de forma automàtica. Un cop calibrat el monitor, els ajustos s'emmagatzemen en una taula interna
(LUT) del propi monitor (en la calibració per programari d’aquests ajustos s'emmagatzemen a la targeta
gràfica) i es crea el perfil de color ICC.
I què passa si tinc un monitor amb la superfície brillant amb forma de poma o només tinc un portàtil? Aquest
tipus de monitors no són en absolut pràctics per als fotògrafs. El seu espai de color reduït, així com l'absència de
control de contrast en molts casos, no serveixen per veure correctament els colors de les nostres fotografies. Es
pot treballar amb ells, però no estarem segurs del que veiem.
Com preparar el monitor per a una correcta gestió del color
Cal donar molts passos, tants que donarien per a diversos articles més. Tots els fabricants tenen els seus propis
consells però la millor informació que hi ha sobre el tema és el llibre d'Hugo Rodríguez Calibrar el monitor , la
lectura recomano per no deixar res a l'atzar:
•

Treballar sempre en una habitació amb una il·luminació tènue. Res de llums intenses ni de colors
estridents a la paret (ni en la nostra roba).

•

Si tenim un bon monitor l'interessant, per reduir al mínim les brillantors i els reflexos, és comprar unes
viseres adequades al model que tinguem.

Cal distingir entre calibrar i perfilar. Dos termes que es confonen sempre. Són dos passos diferents que cal
realitzar en el següent ordre:

1. Calibrar, serveix per ajustar la brillantor, el contrast i la temperatura de color del monitor. Depèn de
moltes coses, com la destinació final de les nostres fotografies o l'habitació en la qual estiguem treballant.
2. Perfilar, és crear un perfil ICC perquè l'espai de treball que hem triat es vegi lògicament en el nostre
monitor.
Quan tinguem tot comprat, les connexions correctes (no és el mateix treballar amb VGA o HDMI ) i el programari
de calibració instal·lat donarem els següents passos (depèn de la nostra experiència i dels consells que hàgim
rebut al llarg de la vida):
•

Ajustar la brillantor del blanc a 90 cd/m2, per simular la lluminositat d'una còpia de paper. És massa baix
en moltes ocasions, sobretot si és el primer cop que ho fas. Podeu pujar-lo una mica més però si el teu
destí és la impressió millor no passar mai de 100 cd/m2...

•

La temperatura de color la ajustarem a D65, es a dir, a 6500K . L'objectiu és aconseguir el blanc més
neutre possible. Res de tonalitats fredes o càlides...

•

L'últim pas de la calibració és ajustar la compensació de gamma a 2.2 , per facilitar un bon treball en les
ombres.

•

Al final faríem el perfilat de l'espai de color que hem triat. Si tenim un monitor fotogràfic partirem de
l'Adobe RGB 1998. No ens queda més que posar correctament el calibrador a la pantalla i esperar que faci
la seva feina per aconseguir el valor precís o més proper per a una bona reproducció dels colors.

Un monitor fotogràfic et deixa triar ...

Des d'aquest moment, podem estar segurs que estem veient les fotografies com són, sense desviacions de
temperatura, ni més càlides ni més fredes. Amb tots els tons al seu lloc i la brillantor i el contrast exactes.

La gestió del color en els programes d'Adobe
L'objectiu de tot aquest article és tenir-ho tot recopilat per estar segur que aconseguirem que el color que hem
vist en la realitat el puguem imprimir o reproduir sense cap problema. I en aquests casos haurem d'acudir als
millors programes del mercat per evitar sorpreses.
Conec molta gent que diu que aquestes coses no tenen cap sentit. Que tot els queda perfecte amb el mètode que
practiquen i que amb el monitor del portàtil i el laboratori de la cantonada queda tot com esperen. I tenen tota la
raó del món. Segur que els prou queda bé. Per què?
La resposta és molt senzilla. Tot està preparat perquè la gestió del color sigui la mínima imprescindible. Així que
les càmeres, els monitors, les impressores, els laboratoris fotogràfics més senzills treballen amb l'espai de color
sRGB. El més limitat de tots els que hem vist. I per això funciona bé. Perquè la coherència es manté de principi a
fi. I amb una mica d'assaig / error amb la impressora casolana arribarem a aconseguir bons resultats.

El problema de treballar sense una bona gestió del color
Si tal mètode fos eficaç al 100% no tindria sentit parlar d'aquest tema. És un mètode perfecte si els colors de les
nostres fotografies no són exigents o si només demanem que tot surti més o menys bé, sense cap exigència.
Sense demanar matisos. M'explico. Fa uns anys, en un taller de natura durant la tardor, vaig demanar als
companys que comptessin quants matisos de tardor podien veure en una escena determinada... Vam poder
comptar fins a 20 colors diferents, sense gaire esforç.

Un perfil adequat

I vaig disparar en els dos espais de color de la càmera. Adobe RGB 1998 i sRGB. Allà, comparant en un bon
monitor, tots vam ser capaços de notar les diferències. Per a alguns era mínim. D'altres es portaven les mans al
cap.
Un altre exemple és un que explico sempre. Vaig tenir una feina de fotografia de producte que consistia a
fotografiar unes bosses de materials ecològics fets a mà. Cada un tenia un color natural diferent. I en concret un
em va portar a la desesperació. Una bossa de color verd turquesa sortia blau en tots els monitors i pantalles en
què miràvem. Era impossible que un client ho comprarà. Si ho veia blau en el seu telèfon intel·ligent ho tornaria a
rebre una bossa verda.
És amb aquests exemples quan comences a notar la importància de la bona gestió del color al llarg de tot el
procés i sobretot al final, quan vols aconseguir una bona fotografia o li has de lliurar al client el teu treball. Si has
fet bé tot el procés que hem anat veient, l'única cosa que necessites és seguir bé tots els passos que anem a veure
ara i tindràs la teva imatge amb un bon color.
La gestió del color a les pantalles
Abans ho hem avançat. Si no vols tenir problemes a l'hora de reproduir els colors de les teves fotografies en les
pantalles de qualsevol dispositiu, el millor és treballar sempre, de principi a fi, en sRGB. Perdrem molt però
almenys tots i cada un dels colors dels tindrem controlats fins al final.

Un perfil equivocat

Així, quan acabem de revelar una fotografia, només haurem d'assegurar-nos que està en aquest espai de color.
No cal fer res més. Només lamentar si algun to no es reprodueix exactament com esperem. Tot serà molt Apple,
el que no és mala opció, però la saturació i el contrast seran excessius en molts casos. Però per a gustos colors.
Es podria dir que estem davant el mètode més senzill de la gestió del color. A moltíssima gent li pot servir, encara
que s'imprimeixen còpies en paper en els laboratoris automatitzats. Però la pèrdua d'informació és notable.
La gestió del color a l'hora d'imprimir
Com sempre he comentat, aquí tenim dues opcions. Imprimir a casa o confiar en un bon laboratori. La diferència
de preu pot ser substancial. És veritat que el millor és imprimir a casa. Tens tota la llibertat d'horaris, de papers ...
Però el cost econòmic és alt, i costa (i molt) trobar el punt òptim de funcionament.
Només interessa imprimir a casa si tenim previst fer moltes còpies, més d'una per setmana... Llavors la inversió
comença a ser interessant. Si no, el millor és trobar un laboratori de confiança... Sortirà més econòmic. Però la
decisió és de cada un... O potser interessa comprar una impressora a una associació i pagar les despeses entre
tots com fan els companys de AFOTMIR. (Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac)
L'opció del laboratori professional permet oblidar-se de la part final. Nosaltres només hem de preocupar-nos de
lliurar l'arxiu amb l'espai de color Adobe RGB (1998) i en els bons laboratoris s'encarregaran de la resta. Confia
sobretot en els que t'ensenyen la imatge en els seus monitors abans d'imprimir. És la millor referència que pots
tenir.

La finestra d'impressió del punt 4

Si preferim fer-ho a casa, es pot imprimir des de qualsevol programa. Però si no utilitzes Adobe Lightroom Clàssic
en el teu flux de treball, recomano treballar amb Adobe Photoshop pel marge de control que permet. Es pot fer
de moltes maneres, però el mètode que explicaré ara per Ps, oblidant-te de opcions com Convertir en perfil i
altres, és el que crec més lògic i efectiu, sobretot si estem treballant amb material de qualitat, és a dir, una bona
impressora (el procediment pot canviar una mica segons la marca) i un paper de marca reconeguda:

1. Un cop acabat el revelat guardarem el fitxer màster. D'ell sortiran totes les còpies que farem en els diferents
formats. No cal guardar a 16 bits, per descomptat.
2. Obrim una còpia de l'arxiu en Adobe Photoshop. Si no volem embolicar-nos amb les còpies o la manca d'elles,
sempre podem acudir a Adobe Camera RAW i obrir directament per assegurar-nos de treballar sempre amb
una còpia.
3. Ajustem la mida d'impressió en Imatge> Mida de la imatge amb les directrius que hem vist en altres
ocasions. També és el moment d'ajustar la resolució. Ara, només en aquest moment, és molt important.
4. Anem a Arxiu> Imprimir (Control + P) . El més important d'aquesta finestra és assegurar-nos que la gestió del
color la realitza el propi programa. I que la impressora no fa res en absolut. Cal marcar en Administració del
color> Photoshop gestiona els colors .
5. En Perfil d'impressora haurem de buscar el perfil ICC del paper que estem utilitzant. Quan comprem un paper
el fabricant té a la seva pàgina (per exemple Canson) els perfils genèrics per a una impressora determinada.
No és l'opció més professional, però és perfecta per començar. Instal·lar un perfil és tan senzill com
descarregar-lo i donar al botó dret del ratolí perquè surti l'ordre d’instal·lació.
6. Triem la Interpretació (ja sabeu, Colorimètric relatiu ) i marquem Compensació de punt negre per compensar
el to negre que sol ser menys intens en els perfils ICC.
7. I ens llancem a imprimir en Acceptar .
Aquests són els passos mínims que hem de donar per aconseguir còpies amb els colors relativament previstos...
Poden sorgir moltes complicacions però convé tenir en compte una cosa. No corregir res a la impressora. Surt el
color que pot donar amb aquest paper i el perfil correctament instal·lat. Si hi ha problemes, hem d'entendre que
la solució està en la configuració de perfils del programa de edició (Ps, Lr, Gimp...) o del propi ordinador.

Us costarà, segur, però és el més semblant a sentir que estàs en un laboratori fotogràfic dels d'abans...

