Una Via Là ctia Increı̈ble amb aquestes 5
Tè cniques d'edició en Lr i Ps

Si alguna vegada has intentat fotografiar la via làctia potser el resultat t'hagi decebut una mica. I és que aquestes
fotos tan espectaculars de la via que solem veure per internet no surten així de sèrie. Necessiten un revelat digital
per poder esprémer tota la informació que té emmagatzemada la fotografia.

Abans de Disparar ...
L'edició digital ens ajudarà a explotar al màxim tota la informació que conté la nostra fotografia per aconseguir
marca la via làctia tot el possible.
No obstant això, abans de disparar hauràs de seguir alguns consells per aconseguir una bona base. Si la nostra foto
no té bona de base, poc podrem fer per millorar-la després.
Hauràs de seguir els consells que et donàvem en altres articles de d-Zoom:
•
•

Com Fotografiar la Via Làctia: una Guia Pràctica
La Guia Definitiva per Fotografiar estrelles

Sobretot serà important que:
•
•
•
•
•
•

Evitis de la contaminació lumínica de les ciutats i de la lluna
Dispars en format RAW per captar la màxima informació possible
obris el diafragma al màxim
Pugis la ISO a 3200 o més
Facis servir llargues exposicions però sense arribar a captar les estrelles amb traces (normalment entre 20 i
30 segons)
Actives la reducció de soroll en exposicions prolongades

Seguint aquests consells i tots els altres que trobaràs en els articles que et comentava abans, podràs tenir una molt
bona base per començar el revelat digital de la teva fotografia.
La clau de qualsevol de les tècniques que veurem a continuació serà contrastar molt el cel perquè es marquin
clarament els contorns de la via làctia, destacant així tant les seves parts més fosques com les seves zones més
brillants. Això sí, hauràs de tenir en compte que això també augmentarà considerablement el soroll de la teva presa,
de manera que hauràs de ser moderat si no vols acabar arruïnant del tot la teva fotografia.

Revelat Digital a Lightroom
Tot i que les tècniques més potents per marcar al màxim la via làctia s'usen en Photoshop, en Lightroom també
podrem potenciar-la molt.
El primer que hauràs de tenir en compte és que necessitaràs utilitzar algun dels ajustos per zones de Lightroom , per
afectar tan sols al cel. Si contrastes de la mateixa manera el sòl, probablement es quedarà tan fosc que no es
reconegui res del que hi ha en ell. Si la teva fotografia té un horitzó clarament definit et vindrà bé el Filtre Graduat. Si
no, hauràs de fer servir el Pinzell d'Ajustament per seleccionar exactament la zona sobre la qual vols actuar, en
aquest cas el cel.

Per aplicar un filtre graduat punxa abans que acabi el cel i arrossega fins on comenci la part del sòl , per a definir
l'esvaïment de l'ajust. Si, en canvi, fas servir el pinzell d'ajust, simplement configura el pinzell amb una mida que
s'adeqüi a les formes de la teva terra i pinta el cel el més estretament possible .
Un cop hagis aplicat l'ajust, podràs configurar-hi els paràmetres al teu gust. Cada fotografia serà diferent, però
normalment hauràs jugar amb els següents paràmetres:

•
•
•

•
•
•
•

Temperatura / Matís: El balanç de blancs pots posar-ho a la teva gust, tot i que procura que no es perdin els
tons naturals de la via làctia si ho poses massa fred o massa càlid.
Contrast: Com més ho augmentis més es marcarà la via. Però sé moderat, també augmentarà el soroll de la
presa.
Altes llums / Blancs: Si hi ha alguna llum que contamini l'escena pots baixar-les una mica per pal·liar-la, però
no et passis o enfosquiràs les estrelles també. Per contra, si notes que les zones més brillants de la via estan
una mica apagades, pots pujar-per marcar-les més.
Ombres / Negres: Pots baixar-una mica per marcar més les zones fosques de la via làctia.
Claredat: Funciona de manera similar al contrast. A l'augmentar-la marcarà més la via làctia però
incrementarà el soroll també.
Saturació: Normalment el RAW sempre deixa els colors una mica apagats, de manera que podràs recuperarlos pujant una mica aquest paràmetre.
Esborrar Boirina: Aquest efecte serveix per eliminar la boirina de l'ambient, però ho fa contrastant molt la
fotografia, de manera que usar-lo és un bon truc per marcar fàcilment la via làctia. Com en les altres eines
que contrasten la foto, tingues en compte que augmentar-lo en excés també augmentarà el soroll de la teva
presa.

Finalment, pots fer un nou ajust local per ajustar al teu gust la zona del sòl .

Revelat Digital en Photoshop
1. Adobe Camera RAW
Com ja t'hem explicat alguna vegada, Adobe Camera Raw és una espècie de Lightroom integrat dins de Photoshop,
pel que són molt semblants. Trobaràs la mateixa configuració per zones que et vaig recomanar abans al menú
superior, i es fan servir també de la mateixa manera. Trobaràs la configuració d'aquests ajustos en el panell lateral
dret.

2. Pinzell d'Història
Un mètode molt efectiu per marcar la via lactea és el Pinzell d'història. T'ajudarà a enfosquir les ombres de la via
perquè es noti molt més la seva forma solcant el cel.

El primer que hauràs de fer és duplicar la capa amb Control + J (o Comando + J a Mac), per tenir sempre l'arxiu
original a baix de tot. Després veu a menú Imatge / Ajustaments / Brillantor i Contrast . Augmenta bastant el
contrast i si vols dóna-li una mica de brillantor perquè es marquin més les estrelles. Ara mateix oblida't del sòl i
centra't només en el cel. Tot i que el sòl es quedi excessivament fosc no et preocupis, després ho arreglarem.

Després, des del menú Imatge / Ajustaments / Equilibri de color pots corregir el color del cel i donar-li més potència
al color des Imatge / Ajustaments / Intensitat . Tots aquests ajustos també pots fer-des del propi Adobe Camera
RAW o Lightroom quan revelis la fotografia si ho prefereixes.

Ara és quan ve el pas decisiu. Duplica la capa amb Control + J (o Comando + J a Mac) i selecciona l' eina Pinzell
d'Història
en mode subexposar color , a un 4% d'opacitat, 0 de duresa ja una mida més o menys de l'ample de la
via. Veu pintant amb aquest pinzell al llarg de tota la via per anar marcant més, a poc a poc. Per fer un petit degradat
cap a la resta del cel, baixa l'opacitat al pinzell a un 2% i pinta al voltant de la via. Així es fondrà millor amb la resta
del cel i no quedarà com un pegot.

Finalment, ens toca arreglar el terra. Ho podem fer de moltes maneres, però la manera més senzilla és crear
una màscara

a la nostra capa superior, i amagar la resta de capes deixant tan sols visible sota del tot la capa

original. Usant la eina Degradat
a la màscara de capa que acabes de crear, crea un degradat de blanc a negre,
fent coincidir el blanc en la part del cel i el negre en la part del sòl. Amb això el que vas a aconseguir és que es mostri

de manera molt gradual terra original. Si el sòl no té un horitzó definit sinó que puja i baixa (com ara una muntanya)
pots acabar d'ajustar aquesta màscara pintant amb un pinzell gran i difús en color negre la zona que no hagi quedat
ben coberta pel degradat.
Finalment, si vols també corregir el color del sòl, simplement s'aplica a la capa original qualsevol dels ajustos de
correcció de color que trobaràs al menú Imatge / Ajustaments, o directament pots editar des del menú Filtre / Filtre
de Camera Raw .

3. Dodge & Burn
Ja et vam explicar en un altre article els avantatges de la tècnica del Dodge & Burn per retocar retrats. Però no
només serveix per això, en realitat aquesta tècnica pot aplicar-se a qualsevol tipus de fotografia per realçar i crear
volums. I a les fotos de la via làctia, ens vindrà genial per realçar tant les seves ombres com les seves llums.
Aquesta tècnica es pot aplicar amb diverses eines, però en aquest cas crec que la forma més senzilla és usar les seves
eines originals, les eines que li donen el seu nom: subexposar (Dodge)

i Sobreexposar (Burn)

.

En primer lloc duplica la capa i ens centrarem primer en subexposar les ombres del cel per marcar més la forma de la
via. Hauràs configurar l'eina al menú superior:

•
•
•

Rang: Treballarem amb Ombres, però si veus que vols marcar-una mica més, pots canviar a Mitjans
Tons. Això sí, si fas això procura ser molt subtil, perquè la subexposició serà molt més agressiva.
Exposició: Defineix quant actuarà l'eina per cada passada que donem amb el pinzell. És recomanable usar
una exposició baixa, del 10% o menys, per fer un retoc més subtil i controlar-millor.
Pinzell: Usa un pinzell difús, amb duresa el 0% i una mida aproximadament del gruix de la via làctia.

Un cop configurada l'eina subexposar, veu donant pinzellades al llarg de tota la via per anar marcant-cada vegada
més. També és recomanable pintar una mica al voltant de la via per fondre aquest retoc amb el cel, i que no es noti
un pegot.

Ara farem el mateix amb l'eina Sobreexponer. La haurem de configurar de la mateixa manera que l'eina subexposar,
exceptuant el rang. En aquest cas, en Rango haurem de posar Il·luminacions. De la mateixa manera que abans,
podrem canviar el rang a Mitjans Tons si volem que el retoc quedi una mica més agressiu.
Finalment també pots utilitzar aquesta tècnica per donar-li més volum i lluminositat a la zona del sòl, si ho
prefereixes.

4. Màscares de Lluminositat
Sens dubte el meu mètode preferit per treure-li el màxim partit a la via làctia són les màscares de lluminositat . Amb
aquestes màscares podrem editar per separat les ombres, els mitjans tons i les altes llums, per deixar la fotografia
completament al nostre gust.
En aquest article et ensenyàvem a crear pas a pas una màscara de lluminositat, però és molt més ràpid i senzill usar
el connector dels panells de Tony Kuyper . Tot i ser un connector de pagament, les màscares de lluminositat si les
ofereix de manera gratuïta .
Un cop instal·lat seguint les instruccions que s'indiquen en el propi connector, hauràs obrir-lo des Finestra /
Extensions / Basic , perquè et aparegui a la columna d'eines de la dreta, al costat de la finestra de capes.

En cada un dels menús trobem:
•
•
•

L (Lights) , que seleccionarà les altes llums
MT (Mid Tones) , que seleccionarà els mitjans tons
D (Darks) , que seleccionarà les ombres

Cadascuna d'elles té botons del 1 al 5 (o de l'1 al 3 en el cas dels mitjans tons), sent el 5 la màscara més restrictiva i
l'1 la qual arribarà a un major rang d'altes llums, mitjans tons o ombres . Finalment també trobem un botó d'All,
per a seleccionar totes les altes llums, mitjans tons o ombres de la fotografia.
Ara que ja saps què significa cada botó del tauler de màscares de lluminositat de Tony Kuyper, simplement hauràs de
crear capes d'ajust de corbes prement en cada botó d'altes llums, mitjans tons i ombres que millor s'ajusti al teu
fotografia. Pots crear tantes com vulguis, fins a deixar la teva fotografia tal com tenies pensat. Jo he creat les
següents en la fotografia d'exemple, encara que com sempre, cada fotografia serà diferent:
•
•
•
•

Corbes L2: Per aclarir més les estrelles i les parts més brillants de la via làctia
Corbes MT2: Per enfosquir en general tot el cel i que destaquin així més les altes llums
Corbes D3: Per enfosquir les parts més fosques de la via. En aquesta màscara he pintat en negre terra (com
et explicaré més endavant) per afectar només a la zona del cel
Corbes MT3: Per contrastar una mica tota la fotografia en general

Sobre cadascuna d'elles, he mogut lleugerament la corba cap amunt per la part superior dreta, i lleugerament cap
avall per la part inferior esquerra, formant una petita "S", per contrastar més l'efecte. Si no saps exactament com
funcionen les capes d'ajust de Corbes, et recomano que et passis per aquest article .

Finalment, també pots pintar sobre la pròpia màscara de la capa d'ajustament perquè no afecti a certa zona de la
fotografia . Per exemple, en una capa d'ajust d'ombres t'interessaria enfosquir per marcar més la via làctia, però
segurament no voldràs que el teu sòl es faci fosc també. Pots pintar aquesta zona en negre amb un pinzell gran i molt
difús o pintar un degradat de negre a transparent perquè la transició sigui el més suau possible.
De la mateixa manera, podràs aplicar màscares de lluminositat d'ombres per al sòl i pintar de negre a la màscara la
zona del cel per ajustar només la part del sòl.

