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2.INTRODUCCIÓ
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Quan vàrem decidir que volíem fer un treball relacionat amb la fotografia no
sabíem gaire bé quin enfoc donar-li fins que ens va sorgir la idea de què podíem
relacionar la fotografia amb el nostre entorn, el Baix Llobregat. Vàrem decidir fer
un recull de fotografies dels 30 pobles que formen el Baix Llobregat amb la
finalitat de què mostressin la seva essència, mostrant els motius més
característics de la comarca però amb l’objectiu principal de què les fotos
tinguessin un sentit estètic. No volíem fer unes simples fotografies com les que
fa un turista que vol unes imatges de record.
L’objectiu principal del treball serà aquest recull fotogràfic que forma part de la
part pràctica del treball. Per complementar aquesta part pràctica hem fet una
part teòrica en que expliquem la història de la fotografia en general, una selecció
dels fotògrafs més interessants a nivell internacional, estatal i català, que ens
pot ajudar d’inspiració a l’hora de realitzar les nostres fotografies, les diferents
parts de la càmera fotogràfica i algun element tècnic que nosaltres hem fet servir
en les nostres fotografies com és la profunditat de camp o bé el retoc fotogràfic.
Donat que hem hagut de treballar amb diversos programes de retoc, també hem
volgut fer una taula comparativa dels diferents programes per intentar ajudar
una mica, des de la nostra modesta experiència, a les persones que volen
començar a treballar en aquest camp, que és interessantíssim però a vegades
també una mica complex.
Com es podrà comprovar en el treball, nosaltres no hem volgut aprofundir massa
en els conceptes perquè el que volíem era donar unes breus pinzellades del que
és la fotografia perquè si algú que no està ficat en aquest món li pugui despertar
la curiositat i animar-lo a entrar. Per tant, hem intentat explicar-ho d’una
manera molt breu i fàcil perquè tothom ho pugui entendre. Cal veure aquesta
part teòrica com un simple complement del que és la nostra intenció principal:
mostrar a partir de fotos el que és la nostra comarca.
La fotografia com qualsevol art és subjectiu i el que a una persona li transmet
una gran emoció a una altra el deixa indiferent. Nosaltres hem elaborat totes
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aquestes fotografies des del nostre gust intentant que agradin a la major part de
les persones que s’interessin pel nostre treball, i esperem que en elles hagi
quedat reflectida l’esperit de la comarca. Hem volgut arriscar bastant en el
tractament de la fotografia, el que fa que alguna d’elles pugui sobtar una mica,
però volíem fugir de la típica foto d’un catàleg turístic.
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3.METODOLOGIA
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Quan vàrem decidir que volíem fotografiar el Baix Llobregat vàrem creure que el
millor seria que sortissin representats els 30 municipis que conformen la
comarca. No volíem que se’ns escapés cap lloc que
no coneixíem i que pogués ser interessant. Abans
d’elaborar les fotografies de cada municipi vam
cercar a internet els indrets més representatius de
cadascun i tot seguit, aprofitàvem els caps de
setmana i el temps lliure per visitar tots els pobles
elaborant

les

fotografies

corresponents.

Hem

comprovat que tots els municipis tenen alguna
cosa interessant

i per tant hem volgut que

quedessin reflectits els 30 pobles de la comarca.

Comarca del Baix Llobregat dividida
en municipis

Un cop teníem les fotos realitzades, fèiem una tria i li ensenyàvem al nostre tutor
per veure el seu punt de vista. Entre tots triàvem les 5 o 6 millors de cada poble
i després quedava al nostre criteri la tria definitiva de les 2 o 3 millors de cada
poble que anirien al catàleg definitiu de fotos. A l’hora de triar aquestes dues o
tres fotos definitives calia tenir en compte la temàtica de les altres fotos
seleccionades perquè en global quedés el més diversificat possible. La selecció de
les 5 o 6 millors fotos es poden veure en l’annex del final del treball. Totes
aquestes fotos també es poden veure en un CD adjunt.
Un cop teníem les fotos seleccionades, algunes d’elles les modificàvem amb
algun programa de retoc, principalment el PhotoShop, per donar-li un toc més
artístic, que era la nostra intenció final del treball.
Al final del treball es pot veure l’evolució que ha patit la fotografia des de la
imatge inicial fins la definitiva.
El treball compta amb un annex a paper i un CD on estan les millors fotos de
cada poble, i que potser no han estat seleccionades pel catàleg final, per poderles observar en qualsevol moment.
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4. LA FOTOGRAFIA
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4.1. La fotografia
La paraula fotografia prové del grec i significa "dibuixar amb la llum" (de photós,
llum, i graphe, escriptura).
La fotografia és un procediment tècnic que permet obtenir i guardar de manera
permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum basant-se
en el principi de la càmera obscura. En la càmera obscura s'aconsegueix
projectar una imatge nítida captada per una lent o un conjunt de lents sobre una
superfície. Per emmagatzemar aquesta imatge, les càmeres fotogràfiques
utilitzaven fins fa uns anys exclusivament les pel·lícules sensibles, en canvi, ara
s'empren sensors digitals (CCD* i CMOS*) i memòries digitals.
Aquest procediment tècnic ha fascinat tant a científics com a artistes des dels
seus inicis. Els científics, sobretot, han aprofitat la seva capacitat per plasmar
amb precisió tot tipus de circumstàncies i estudis. Els artistes també han estat
seduïts per aquests aspectes però han tractat sempre d'anar més enllà de la
simple representació foto-mecànica de la realitat.
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4.2. Inicis i evolució
La fotografia neix a França, en un moment de trànsit de la societat preindustrial
a la societat industrial, afavorida per les innovacions tècniques de l'època. La
burgesia és la classe social dominant del moment, que utilitza el retrat com a
instrument de verificació i afirmació de l'ascens social.
A principis del segle XIX, el científic francès Nicéphore Niepce obté una primera
imatge coneguda com la “Vista des de la finestra a Le Gras”. Aquesta és
negativa, imperfecta i inestable, obtinguda amb la utilització d’una càmera fosca.
En les seves primeres investigacions necessitava vuit hores d’exposició a la llum
del dia, per poder revelar les imatges capturades.
En 1827 Niepce s’associa amb Louis Daguerre. Però poc després, en 1833 mor
Niépce, i Daguerre continua en solitari fins a obtenir un procediment fiable i
comercial anomenat “daguerreotip”.
El “daguerreotip” es presenta l’any 1839 en l'Acadèmia de Ciències i Belles arts
de França. El sistema consisteix en l'obtenció d'una imatge sobre una superfície
de plata polida. Per economitzar, normalment les
plaques eren de coure platejat. La imatge es revelava
amb vapors de mercuri, apareixent en la cara
platejada

de

la

placa,

que

prèviament

s'havia

sensibilitzat amb vapors de iode. Era un procediment
car, i l'equip pesat, requeria un temps d'exposició alt.
A més els vapors de mercuri eren realment nocius
Daguerreotip

per a la salut.

El 1840 William Henry Fox Talbot va desenvolupar un sistema negatiu-positiu,
anomenat “calotip”. Consistia a obtenir un negatiu de paper, que després per
contacte era positivat sobre un altre full de paper. El paper s'humitejava en una
solució àcida de nitrat de plata, abans i després de l'exposició i abans de ser
fixada. Va suposar l’invent de la còpia fotogràfica, ja que un únic negatiu podia
donar lloc a diversos positius.
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El 1842 l'astrònom i químic anglès Sir John Frederick William Herschel introdueix
el procés anomenat “cianotipia”. També va ser el primer a aplicar els termes
"positiu" i "negatiu" a les imatges fotogràfiques. Herschel va descobrir el poder
solvent de l’hiposulfit de sodi entorn de les sals de plata insolubles, que servia
per fixar les imatges d’una manera permanent.
Per millorar la nitidesa de les imatges, evitant les rugositats del paper, en 1850
Blanquart Evrard utilitza el paper d'albúmina, que consisteix a recobrir amb una
capa d’albúmina d’ou les fibres del paper. Després aquest paper es sensibilitzava
amb nitrat de plata.
El 1851 es presenta el nou procediment fotogràfic del col·lodió humit. El col·lodió
s'aboca sobre les plaques de vidre, molt netes. A continuació les plaques es
sensibilitzen en un tanc amb nitrat de plata, i es carreguen en el xassís. Permet
l'obtenció d'imatges negatives molt nítides. Es diu "col·lodió humit" perquè la
placa ha de romandre humida durant tot el procediment de pressa i revelat de
les imatges. Això suposava que els fotògrafs havien de
portar amb si un laboratori fotogràfic portàtil, a fi de
preparar la placa abans de la presa i procedir a revelar-la
immediatament. Es va generalitzar així l'ús de tendes de
campanya i carros reconvertits en laboratoris per als
fotògrafs de viatges que treballaven en l'exterior.
A partir de 1855 és quan realment triomfa el col·lodió,
sent el procediment mundialment més usat fins a 1880.
Entre els fotògrafs més importants que van treballar a
Espanya, en aquest període, emprant els negatius de
vidre al col·lodió, cal citar al britànic Charles Clifford, al
francès J. Laurent, i a l'espanyol José Martínez Sánchez.
El 1871 neix el procediment de les plaques seques al
gelatino-bromur, que suposa l'ocupació d'una placa de
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Procediment fotógrafic
del col·lodió humit

vidre sobre la qual s'estén una solució de bromur, aigua i gelatina sensibilitzada
amb nitrat de plata; que ja no necessita mantenir humida la placa en tot
moment. Es rebaixa el temps d'exposició a una cambra de segon, la qual cosa
permet posteriorment apropar-se al concepte d'instantània fotogràfica. Però les
plaques al gelatino-bromur solament van triomfar després de 1880.
El 1888, George Eastman llança la càmera
Kódak. El seu gran èxit comercial va ser la
introducció al mercat del rodet de pel·lícula
fotogràfica,

la

qual

cosa

va

provocar

la

progressiva substitució de les plaques de vidre.
En 1907 la fàbrica Lumière comercialitza la
fotografia

en

color.

Són

diapositives

o

transparències en vidre, conegudes com a
plaques “autocroms” o “Autochrome”.
El 1931 es descobreix el flaix electrònic, que
s'utilitza sobretot quan la llum existent no és
suficient per prendre la fotografia amb una
exposició determinada. El flaix és una font de
llum intensa i dura, que generalment abasta
Càmera Kódak

poc espai i és transportable.

El 1948 neix la fotografia instantània de Polaroid: una càmera que revelava i
positivava la imatge en tan sol 60 segons.
Actualment s’ha imposat la digitalització de l'àmbit fotogràfic: les imatges són
capturades

per

un

sensor

electrònic

que

disposa

de

múltiples

unitats

fotosensibles i des d'allà s'arxiven en un altre element electrònic que constitueix
la memòria.
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Els laboratoris Bell (AT&T) van crear el “xip” sensible a la llum, el principi de la
fotografia digital. Willard Boyle i George Smith dissenyaren l’estructura bàsica del
primer CCD (Charged Couple Device). Encara que al principi es planteja com un
sistema per emmagatzemar informació, el principi del CCD donaria pas al vídeo i
la fotografia digital. Al disparar la càmera, la llum arriba a un sensor CCD. Aquest
conte en el seu interior milions de quadrats anomenats píxels, que són els que
formen la imatge quan reben llum.
En 1975, Kodak i Steve Sasson van crear la primera
càmera digital de la història. Tenia la mida d’una
torradora. La qualitat equivalent a 0.01 mega píxels i a
més, necessitava 23 segons per guardar una fotografia en
blanc i negre en una cinta de “casette” i altres 23 en
recuperar-la.

En 1986, Kodak va inventar el primer sensor de mega píxels del món, que tenia
una capacitat de gravar d’1.4 milions de píxels que podien produir una impressió
de qualitat fotogràfica de 5x7 polzades.
El primer prototip d’una càmera digital “comercial” fou la
Mavica (Magnetic Video Camera), realitzada per Sony
Corporation a principis dels 80. Era una càmera electrònica
de vídeo que produïa imatges fixes que eren gravades en
discs flexibles de 3.5 polzades.
En 1991, la primera càmera fotogràfica digital disponible
en el mercat fou la Dycam Model 1, que també fou
venuda amb el nom de Logitech Fotoman. Emprava un
sensor CCD, gravava digitalment les imatges i disposava
d’un

cable

de

connexió

per

descàrrega

l’ordinador.
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directa

a

En 1994, Apple juntament amb Kodak va introduir la
primera

càmera

digital

per

usuaris

d’ordinadors.

La

QuickTake 100 treballava amb un ordinador personal
mitjançant un cable i tenia un sensor CCD de 640x480
píxels. Podia produir vuit imatges guardades en la seva
memòria interna, i també comptava amb un flaix integrat.

La Kodak Professional Digital Camera System o DCS 100,
fou

la

primera

càmera

reflex

digital

disponible

comercialment. Fou muntada en el cos d’una Nikon F3 i
llençada per Kodak en maig de 1991, tenia un cost d’uns
10.500 euros i un sensor d’1.3 mega píxels.

En 1999, apareix la Nikon D1, una càmera fotogràfica de
2.74 mega píxels, amb un cost d’uns 4.900 euros, era
accessible

tant

per

fotògrafs

professionals

com

per

consumidors d’alt perfil.

En 2003, es va presentar la Digital Rebel de Cànon, també
coneguda com la 300D. Una càmera fotogràfica de 6 mega
píxels dirigida a consumidors. Fou el primer DSLR que tenia
un cost inferior a 900 euros.
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4.3. Fotògrafs importants
Al llarg del temps a cada època hi ha hagut fotògrafs que cal destacar, entre ells:
Agustí Centelles
(Valencia, 1909 - Barcelona, 1985)
Agustí Centelles i Ossó és considerat un dels pioners del fotoperiodisme modern
a Europa, ja que va col·laborar en la premsa com fotògraf des de molt jove. Fou
un dels fotògrafs que introduí la càmera
“Leica” a Espanya. Es va dedicar al
reportatge gràfic des de 1934 treballant
per alguns dels diaris més importants de
l’època com “ La Humanitat”, “Diario de
Barcelona”, “La Rambla”, “Última Hora”,
“La

Publicitat”,

“L'Opinió”

i

“La

Vanguardia”. Les imatges que va fotografiar durant la Guerra Civil són de les
més representatives, tant de la rereguarda a Barcelona, els bombardejos de
Lleida, el front d'Aragó o l'estada als camps de refugiats republicans a Catalunya
Nord i Occitània.
A començaments de 1944 es va dedicar a la fotografia industrial i publicitària i en
1984 va rebre el Premi Nacional de Fotografia pel Ministeri de Cultura d’Espanya.
Charles Clifford
(Gales, 1820 – Madrid, 1863)
Charles fou fotògraf oficial de la reina Isabel II d’Espanya, realitzant nombrosos
àlbums fotogràfics per ella entre 1852 i 1862.
Els àlbums que realitzà per la reina tractaven temes
on apareixien monuments, paisatges, personatges,
obrers reballant, eines de treball. Mostrà part dels
monuments per suggerir la seva totalitat i marcà
les seves diferències socials entre l’aristocràcia
industrial i els obrers. Gràcies al suport que rebé de
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la reina Isabel II, Clifford pogué retratar en 1861 a la reina Victoria d’Anglaterra.
Els seus temes van ser molt variats, a part dels mencionats monuments i
personatges, aquest fotografià la vegetació i el fullatge típic dels paisatges que
recorria.
En un dels àlbums de 1852 que es troba al Palau Real de Madrid, dedicat al
restabliment de la reina i la presentació de la princesa d’Astúries, inscriví en la
portada “copies talbográfiques”, la qual cosa demostra que no tan sols utilitzava
les plaques de cristall pels seus negatius. Clifford també realitzà els negatius en
paper i els positius en paper encerat, copies talbogràfiques, albúmina i col·lodió.

Publicà un llibre, junt amb altres autors sobre els seus viatges per Espanya
titulat A Photographic Scramblethroug Spain que fou patrocinat pels reis
d’Anglaterra, d’Espanya, els emperadors de França, de Rússia i part de la
noblesa espanyola. En morir Clifford, el seu estudi a Madrid el seguí dirigint la
seva dona Jane, passant a ser sòcia de la Photographic Society a Londres.
Cristobal Hara
(Madrid, 1946)
Cristobal Hara va estudiar a Alemanya i als Estats Units. Les seves imatges tenen
un toc modern i innovador. Va començar treballant només en blanc i negre i en
la seva maduresa es va passar al color. En aquest moment Cristobal Hara retrata
Espanya en festes populars, costums, tradició... Ironitzant enfrontaments casuals
entre les coses dramàtiques i les coses còmiques. Les seves fotografies
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desborden emoció, personalitat i intensitat. El que és més interessant del
fotògraf són els seus enquadraments i la seva peculiar forma de dir les coses
través de qualsevol detall de la imatge.
Cristobal Hara ha col·laborat en publicacions molt importants i ha exposat en
diversos museus europeus.

David Pullum
(Londres)
David és un dels millors fotògrafs de bodes. Les seves fotos no es limiten a
reflectir com es veuen les coses, sinó que són capaces de captar sentiments,
emocions que gràcies a ell perduraran més enllà del rècord. Les seves fotografies
expliquen una història més enllà del visible, aconsegueixen transmetre una
explosió de màgia i felicitat.
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Dionisio González
(Gijón, 1965)
Llicenciat en Belles Arts. Gràcies a les noves tecnologies digitals, Dionisio
González reinventa situacions i paisatges suburbans. En les seves imatges
descobrim un cert barroquisme, fruit d’una imatge recarregada on els subjectes
s’apilen i donen una sensació d’ofec o exclusió d’un món que no permet ser
dominat. La seva obra està present en molts museus europeus i nord-americans.

Francesc Català-Roca
(Valls, 1922 – Barcelona, 1998)
Francesc Català-Roca comença a treballar amb la fotografia quan tenia tretze
anys a l’estudi fotogràfic del seu pare. En 1947 obrí el seu propi estudi, treballant
en el camp de la fotografia industrial i la il·lustració. La seva primera exposició
individual fou a la sala Caralt de Barcelona en 1953. Treballà per a varies
revistes i també realitzà fotografies per a cartells de cinema. Abordà temes de
paisatges i documentació. Es considerat per molts crítics el fotògraf català més
important del segle XX, demostrat en la quantitat de premis que guanyà.
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G.M.B Akash
(Bangladesh, 1977)
G.M.B Akash és un fotògraf famós de Bangladesh que ha rebut més de 35 premis
internacionals. Centra la seva atenció en la gent que viu dins de les seves
societats. Reflecteix les seves expressions, les seves vides i el seu entorn. Té una
forma de comunicar les experiències de forma que canvia la nostra pròpia
realitat, el que converteix a les seves imatges en obres d’art. Va dir en una
ocasió: “Avui, em sento orgullós de ser fotògraf. Ser capaç d’articular les
experiències d’aquells que no tenen veu, per donar-los identitat, li dóna un
significat i un propòsit a la meva vida”.

Jean Laurent
(Garchizy, 1816 – Madrid, 1886)
Jean Laurent Minier va ser un dels fotògrafs més importants que van treballar a
Espanya durant el segle XIX. Primerament, va interessar-se per la fotografia de
vistes panoràmiques de ciutats i llocs reals com ara les ciutats d’Andalusia,
estacions de ferrocarrils, curses de braus, fotografies de monuments i objectes
artístics.
Anys més tard, entre 1870-1899, Laurent va fotografiar una sèrie de fotografies
a murals de les quals destaca les que va fer sobre les “Pintures Negres” a l’antiga
casa de Goya (Quinta del Sordo), a Madrid, abans que fossin traslladades.
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Laurent intentava captar la realitat objectiva des d’un món quasi científic. En
algunes ocasions el seu objectiu era conservar la història dels llocs que anàvem a
ser destruïts posteriorment de ser fotografiats.

Jean Paul Goude

(París, 1940)
És un artista gràfic, il·lustrador, fotògraf i realitzador de films publicitaris. Va ser
il·lustrador de les Revistes de la Primavera i va arribar a ser director artístic de la
revista “Esquire” a Nova York. En 1984 va realitzar el film “Le flamenco” i en
aquell mateix any, va dissenyar el nou codi visual de la marca Kodak. En 1992
va dirigir el film i les fotografies de la nova campanya de Chanel pour Coco. Des
de 2001, es director artístic de les campanyes publicitàries de les Galeries
Lafayette. En els anys 2011-2012 el Victoria and Albert Museum de Londres va
utilitzar la seva fotografia de Grace Jones en Maternity Dress, com imatge i
pòster de l’exhibició Postmodernism.
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Luis Vioque
(Madrid, 1966)
Es va formar de manera autodidacta. Està especialitzat en la fotografia
paisatgista. Treballa sempre a partir de la línia de l’horitzó la qual cosa li dóna un
format panoràmic perfecte. Ha exposat en diverses galeries de Madrid i
Barcelona.

Miguel Trillo
(Cadis, 1953)
Les obres d’aquest fotògraf es centren en reflectir les pautes d’estètica i
sentimentals d’una societat que ha evolucionat des de la necessitat de pertinença
a una tribu urbana fins a l’absoluta falta de referències. La majoria de les seves
fotografies dels anys 80 estan vinculades d’alguna forma a la música, a la festa
d’un país amb ànsia històrica de festa. Amb el temps els seus retrats han
guanyat en qualitat formal, en composició i força visual però sempre amb una
mica de tendresa.
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Nanpu Brudge
(Shangai)
És un imaginari de les pel·lícules com per exemple en Sin City i la Guerra de les
Galàxies, fa grans fotografies en la zona d’Àsia utilitzant grans ciutats donant-li
més densitat i més moviment amb una tendència molt atrevida sobre
l’urbanisme. Per fer aquests efectes no necessita ni filtres ni cap efecte especial
sobre la foto. El que fa és posar el seu trípode en un punt alt de la ciutat i estars’hi hores fins a tenir una bona llum amb un bon efecte per poder fer una bona
fotografia.

Nick Brandt
(Londres, 1966)
Nick Brandt tracta la fotografia d’animals salvatges de forma artística, com a
contraposició a l’estil normal del gènere de la fotografia d’animals salvatges. Les
seves fotografies, d’un increïble romanticisme recuperen les antigues sendes de
la nostàlgia, esplendor i bellesa d’un continent ple de naturalesa salvatge. Va dir
en una ocasió: Intenta no utilitzar el teleobjectiu i acostar-se el més a prop
possible per mostrar els animals en el seu propi context. D’aquesta manera, les
fotografies diuen molt, tant sobre l’atmosfera del lloc com els animals. El fotògraf
diu: ”estant a prop dels animals, aconsegueixo un sentiment vertader de
connexió íntima amb ells, amb l’animal que tinc davant de mi. A vegades és una
sensació que ells mateixos s’estan presentat per una sessió d’estudi”.
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Nick Ut
(Vietnam, 1951)
També conegut com Huynh Cong Út. Va néixer a Vietnam i va ser reconegut
fotògraf de l’Associated Press. També va guanyar el premi Pulitzer amb la
fotografia d’una nena en mig de la guerra del Vietnam.

Paolo Roversi
(Itàlia, 1947)
Gran fotògraf italià de la moda que treballa a París i que ha revolucionat l’enfoc
d’aquest tipus d’obres. Va ser el primer en utilitzar la Polaroid obrint camí cap a
noves experimentacions guiades cap a una llum intensa expressiva.
Sol utilitzar la fotografia en blanc i negre per retratar els seus personatges. La
nuesa i la naturalitat són una constant en la seva obra. Li interessa donar una
certa imatge de bellesa fràgil i delicada.
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Robert Capa
(Budapest, 1913 – Indoxina, 1954)
Robert Capa, pseudònim d’Andrei Friedmann, fou un famós corresponsal gràfic
de guerra i fotoperiodista hongarès del segle XX. Va exiliar-se a Alemanya on va
estudiar i treballar per l’agència Dephot.
Cobrí diversos conflictes com la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra
Mundial, la batalla de Normandia, entre d’altres. Aquests van fer que
esdevingués un fotògraf internacional. En 1947 juntament amb Henri CartierBresson, Rodger, Vandiver i David Seymour fundà Magnum Photos, una agencia
de fotògrafs. Un any després es va desplaçar a Orient Mitja per fotografiar els
combats a Palestina.
Posteriorment es dedicà a ensenyar a fotògrafs més joves, fins al 1954 que va
decidir cobrir la Guerra d’Indoxina. Aquest mateix any morí a causa de l’explosió
d’una mina que va trepitjar.

Scott Stulberg
(Los Angeles)
Scott Stulberg és un fotògraf de viatges, busca la bellesa, la veritat i l’emoció en
cada fotografia. Viatja sovint a terres llunyanes en cerca de la fotografia
perfecta. Sap o intueix que el paisatge, un rostre o un grup d’animals salvatges,
de terra, aigua o aire, li donaran la gran oportunitat que busca. La seva
creativitat és sinònim d’imaginació i intuïció.
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Les seves fotografies es troben en col·leccions d’arreu del món. Scott ensenya
fotografia digital i Photoshop a la UCLA Extension, Julia Dean Photography
Workshops, Art Wolfe Difital Photography Center i en altres escoles de Los
Ángeles.
Li encanta compartir les seves idees sobre el treball digital i les idees de dominar
Phothoshop. Les seves fotografies s’utilitzen arreu del món: des de Microsoft,
Newsweek, New York Times, calendaris, portades de llibres...

Thomas Kakareko
(Berlín, 1988)
Malgrat la seva joventut s’ha convertit en un gran fotògraf de carrer a través de
la xarxa social d’Instagram amb l’usuari de @thomas_k, amb un gran nombre de
seguidors (més de 578.000). A més, dirigeix la seva pròpia agència de
comunicació i ha format part de diferents jurats experts en fotografia.
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Toby Keller
(California)
Keller domina especialment la tècnica del luminograma. El més impressionant de
les seves fotografies és el contrast que podem apreciar entre les diferents
variacions de llum i els altres elements de la fotografia. Keller s’ha especialitzat
en fotografies nocturnes, de llarga exposició. Destaquen molt les seves
fotografies marines, pel fet que aconsegueix reproduir colors molt rics.
Últimament ha estat treballant amb tècniques de pintura de llum amb leds,
filferro i llums negres per crear sendes de llum en la imatge.

Trey Ratcliff
(Texas, 1971)
L’especialitat de Trey son les fotografies en HDR (High Dynamic Range). Fa un
tipus de fotografia molt poc realista però molt personal i diferent a la majoria de
fotògrafs.

Trey

Ratcliff

combina

vàries

fotografies

amb

diferents

temps

d’exposició, per poder ressaltar totes les llums i ombres, ampliant el rang
dinàmic. Ha viatjat per tot el món per poder realitzar les seves obres.
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4.4. Generes fotogràfics
4.4.1.Fotografia comercial i publicitària
La fotografia s’ha utilitzat per inspirar i influir opinions polítiques o socials. Així
mateix des de la dècada de 1920 s’ha fet l’ús d’ella per impulsar i dirigir el
consum, i com un component més de la publicitat. Els fotògrafs comercials
realitzen fotos que s’utilitzen en anuncis o com a il·lustracions en llibres, revistes
i altres publicacions.
Per tal de què les seves imatges resultin més atractives utilitzen una àmplia
gamma de sofisticades tècniques. Aquesta classe d’imatges han tingut un fort
impacte cultural. La fotografia comercial i publicitària ha representat també un
gran impuls en la indústria gràfica juntament amb els avenços en les tècniques
de reproducció fotogràfica de gran qualitat. En aquest camp van destacar, entre
altres, Irving Penn i Cecilbeation, fotògrafs de l’alta societat; Richard Avedon,
que va aconseguir la fama com a fotògraf de moda i Helmut Newton, controvertit
fotògraf de moda i retratista que en els seus treballs sovint hi ha un gran
contingut eròtic.

Anunci de Dior

Anunci de Pepsi
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4.4.2. Fotografia Artística
El terme fotografia artística es refereix a aquelles fotografies que han estat
creades per omplir la visió creativa de l’artista. És un concepte diferent del
fotoperiodisme i la fotografia publicitària, ja que aquest primer proporcionaria
suport visual a històries i la segona tindria com a objectiu vendre un producte o
servei. Aquest tipus de fotografia s’ha anat desenvolupant al llarg del segle XX.

4.4.3. Fotografia i cinematografia ultra ràpides
La cinematografia és la creació d’imatges en moviment gràcies a la majoria de
les càmeres modernes que permeten exposicions a velocitats de fins a 1/1.000
segon. Es poden aconseguir temps d’exposició més breus si l’objecte és
il·luminat amb un petit centelleig de llum. El 1931, l’enginyer nord-americà
Harold I. Edgerton desenvolupà una llum estroboscòpica electrònica amb la qual
va aconseguir fotografiar la trajectòria d’una bala.
Mitjançant una sèrie de centelleigs es poden captar en el mateix fragment de
pel·lícula les progressives fases de l’objecte en moviment, com ara un ocell
volant. La sincronització del flaix i de l’objecte en moviment s’aconsegueix amb
una cèl·lula fotoelèctrica que acciona la llum estroboscòpica. La cèl·lula
fotoelèctrica actua en ser il·luminada pel flaix de llum, que s’interromp per
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l’objecte en moviment tan aviat com aquest entra en el camp visual de la
càmera.
Més recentment s’han desenvolupat obturadors ultra ràpids electro-òptics i
magneto-òptics que permeten temps d’exposició de fins a diversos milers de
milionèsimes de segon. Tots dos obturadors actuen pel fet que en alguns
materials el nivell de la llum polaritzada és alterat sota la influència d’un camp
magnètic o elèctric.

4.4.4. Microfilmació
Consisteix a reduir les fotos a una mida molt petita. Una de les seves primeres
aplicacions va ser la fotografia de xecs de banc en la dècada de 1920. En
l’actualitat aquesta tècnica s’utilitza per emmagatzemar informació que d’una
altra manera necessitaria molt d’espai.
Una altra aplicació és la microfitxa, un tipus de pel·lícula de 10x15 cm en la qual
es poden emmagatzemar fins a 70 fotogrames corresponents a altres tantes
pàgines de text. Cada fotograma pot observar individualment en un projector.
Aquest sistema fa possible emmagatzemar el catàleg total d’una biblioteca en un
nombre reduït de microfitxes.

Carret de fotos

Carret de fotos
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4.4.5. Periodisme Gràfic
El periodisme gràfic difereix de qualsevol altra tasca fotogràfica documental en
què el seu propòsit és explicar una història concreta en termes visuals. Els
reporters gràfics treballen per a diaris, revistes, agències de notícies i altres
publicacions que cobreixen esdeveniments que abasten des dels esports, fins a
les arts i la política. Un dels primers va ser el fotògraf francès Henri CartierBresson, que des del 1930 es va dedicar a documentar el que ell anomenava el
“instant decisiu”. Moltes de les seves imatges tenen molta força en la seva
concepció com en el que transmeten i com a conseqüència, són considerades a la
vegada treball artístic, documental i periodisme gràfic.
El corresponsal de guerra Robert Capa va començar la seva carrera amb
fotografies de la Guerra Civil espanyola; igual que Cartier-Bresson, va plasmar
tant escenes bèl·liques com la situació de la població civil.

Fotografia de Robert Capa

Fotografia de Robert Capa

4.4.6. Fotografia Submarina
Les càmeres submarines requereixen una caixa o carcassa hermèticament
tancada amb una finestra de vindre o plàstic davant de l’objectiu. Durant les
hores diürnes es poden fer fotografies a profunditats de fins a 10 m. Per preses
més profundes es necessita llum artificial, com ara el flaix electrònic o focus. La
qualitat de les fotos depèn de la claredat de la llum de l’aigua. En aigües tèrboles
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o plenes de partícules, que reflecteixen la llum, aquestes impedeixen fer
fotografies, excepte primers plans.

4.4.7.Fotografia Astronòmica
En cap altre camp de la ciència la fotografia ha tingut un paper tan important
com en l’astronomia. En col·locar una placa fotogràfica en el pla focal d’un
telescopi, els astrònoms poden obtenir imatges exactes de la situació i lluentor
dels cossos celestes. Comparant fotografies de la mateixa zona del cel, preses en
diferents moments, es poden detectar els moviments de certs cossos celestes,
com els cometes. Una important qualitat de la placa fotogràfica utilitzada en
astronomia és la seva capacitat per captar, mitjançant exposicions de llarga
durada, objectes astronòmics gairebé imperceptibles que no poden ser observats
visualment. En els darrers temps s’ha millorat la sensibilitat de la fotografia
mitjançant tècniques que permeten una major precisió de la imatge. En un
procés conegut com a efecte fotoelèctric, la llum de les estelles allibera electrons
en un fotocàtode situat en el pla focal del telescopi i aquests electrons alliberats
es dirigeixen cap a una placa fotografia per formar la imatge.

31

4.4.8. Fotografia Aérea
Les càmeres especials, instal·lades en avions sobre suports anti vibracions, solen
estar equipades amb vàries lents i amb grans carregadors de pel·lícula.
S’utilitzen en inspeccions de superfícies extenses de terreny per cartografia, en
l’anàlisi del creixement de les ciutats per la seva posterior urbanització, en el
descobriment de restes d’antigues civilitzacions i per observar la Terra i la
distribució de la fauna i la flora. Les càmeres muntades als satèl·lits també
s’utilitzen per aquest tipus de fotografia. La vigilància i el reconeixement militar
és una aplicació especial de la fotografia aèria. Alguns satèl·lits de reconeixement
estan previstos amb potents teleobjectius que produeixen imatges d’alta definició
amb els que poden observar automòbils i fins i tot objectius més petits. Els
mètodes fotogràfics des de satèl·lits, que fins fa poc eren utilitzats exclusivament
per fins militars, d’espionatge i meteorològics, són empleats, cada cop més, pels
geòlegs per descobrir recursos minerals i per les agències de notícies amb la fi
d’obtenir a l’instant fotografies sobre successos que es produeixen en qualsevol
part del món.
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5.LA CÀMERA
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En el mercat existeix una gran varietat de càmeres fotogràfiques amb diferents
formats i prestacions. No obstant, ja es tracti de les càmeres compactes més
senzilles o de les càmeres reflex més sofisticades, els principis generals que
regeixen el seu funcionament són similars.
5.1. Parts de la càmera
Els principals components d’una càmera són els següents: l’objectiu, el visor, el
sensor, el diafragma, l’obturador, la pantalla, els botons i els dials de control. A
continuació veurem amb detall cada un d’ells i algun component més.
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5.1.1. L’objectiu
S’anomena objectiu al conjunt de lents convergents i divergents que formen part
de l’òptica d’una càmera tant fotogràfica com de vídeo. La seva funció és rebre
els feixos de llum procedents de l’objecte i modificar la seva direcció fins a crear
la imatge òptica, rèplica lluminosa de l’objecte. Aquesta imatge es llançarà
contra el suport sensible: sensor d’imatge en el cas d’una càmera digital, i
pel·lícula sensible en la fotografia química. Les seves característiques són les
següents:
-La lluminositat que és el quocient entre la distància focal d’un objectiu i el
màxim diàmetre del seu diafragma i ens dóna una indicació de la quantitat de
llum que pot deixar passar. La lluminositat d’un objectiu està determinada per la
distància entre l’objectiu i la imatge projectada, la qual cosa és funció de la
distància focal, i el diàmetre del feix de llum que penetra per l’objectiu, la qual
cosa depèn del disseny i construcció del mateix objectiu. El valor màxim d’aquest
diàmetre és conegut com a obertura efectiva.
-La distància focal d’una lent que és la distància entre el centre òptic de la lent i
el focus o punt focal. El focus és el punt on es concentren els rajos de llum. En
un objectiu la distància focal és la distància entre el diafragma d’aquest i el
focus. Els objectius de les càmeres poden tenir una distància focal fixa o variable,
depenent del tipus d’objectiu. En variar la distància focal obtenim un menor o
major apropament. És el que anomenem zoom. En el següent exemple trobem
una foto feta des del mateix lloc variant la distància focal del nostre objectiu.
Podem veure com segons anem augmentant la distància focal augmentem també
l’apropament. Però la distància focal no afecta únicament a l’apropament, també
modifica la perspectiva de la foto.

28 mm

80 mm
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300 mm

5.1.2. Tipus d’objectius
Els objectius gran angular
Un gran angular és un objectiu que té una distància més reduïda que la d’un
objectiu normal (generalment entre 60 i 180º). S’utilitzen per als plànols
generals on sigui necessari abastar un gran angle de visió, més ampli que la
perspectiva de l’ull humà. La seva característica principal és que proporcionen
gran profunditat de camp.

Els objectius normals
Un objectiu normal és un objectiu amb un angle d’entre 40 i
65º que mostra una perspectiva semblant a la de l’ull humà.
Aquest té una distància focal propera a 50 mm. La seva
profunditat de camp és moderada. No sol presentar distorsió
de

la

imatge

com

en

els

angulars,

conservant-se

la

perspectiva original. A més, aquests objectius solen tenir una
gran lluminositat.
Els teleobjectius
Un teleobjectiu és un objectiu en què l’angle de visió és
menor que el de l’objectiu normal (generalment menor de
30º). Permeten acostar objectes situats a grans distàncies.
Així aconsegueixen augmentar la grandària de les imatges
respecte a l’objecte real. Per contra la seva profunditat de
camp és reduïda i el seu punt d’enfocament crític. Els
teleobjectius curts són els millors per a retrat i els
teleobjectius llargs són els més indicats per a fotografiar animals.
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Els objectius zoom
L’objectiu zoom també anomenat objectiu de focal variable és un objectiu en què
la seva distància focal es pot fer variar entre dos límits extrems: de gran angular
extrem a gran angular curt. Això fa que un zoom pugui substituir uns quants
objectius de focal fixa. Tots els zooms mantenen l’enfocament en el mateix lloc
mentre es canvia la distància focal.

Els objectius macro
Els objectius macro permeten enfocar molt a prop. S’anomena macro 1:1.
Existeixen alguns molt especials que admeten fins a 5:1, i a quasi tots els podem
acoblar tubs d’extensió per aconseguir més ampliació. S’utilitza per a objectes
molt petits situats a poca distància de la lent.
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Els objectius ull de peix
Els

objectius

ull

de

peix

són

objectius

que

tenen

un

angle

de

visió

extremadament ampli, de 180º o més. Proporcionen una profunditat de camp
extrema, i les imatges es veuen corbes com si estiguessin reflectides en una
esfera. La imatge que genera surt molt distorsionada i es pot aprofitar per
efectes sorprenents. La distància focal d’aquests objectius sol ser molt curta.

5.1.3. El visor
El visor és la part de la càmera que s’utilitza per enquadrar i enfocar la imatge.
És la “finestra” que ens permet pre-visualitzar la fotografia abans de polsar el
disparador. Existeixen cinc tipus de visors:
-El visor de marc és el tipus de visor més bàsic per una càmera fotogràfica. Es
tracta d’un orifici o marc, generalment quadrat que ens permet veure el motiu.
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-Visor de pantalla, es tracta d’una placa de vidre esmerilat situat a la part del
darrere de la càmera. Antigament, en el vidre es recollia la imatge presa per
l’objectiu però hi existia un únic inconvenient, la imatge apareixia invertida.

-El visor òptic o directe és un visor independent de l’objectiu. El seu
funcionament es basa en l’ús de vàries lents que produeixen una imatge de
l’escena situada davant la càmera. Aquest visor s’ha utilitzat tradicionalment en
les càmeres compactes. Això no obstant, cada cop s’utilitza menys i s’està
substituint per càmeres sense visor (que utilitzen la pantalla LCD) o per visors
electrònics.

-El visor reflex és un visor òptic que es caracteritza per utilitzar un joc de miralls
(el pentà prisma) per mostrar la imatge que projecta l’objectiu. D’aquesta
manera, l’escena que veiem a través del visor és la mateixa que serà captada en
la fotografia. El visor reflex inclou habitualment una o més pantalles LCD
suplementaries que rodegen la imatge. Aquestes pantalles mostren informació
com el nivell d’exposició, la velocitat d’obturació, l’obertura del diafragma, la
sensibilitat ISO, l’estat de la bateria i el nombre de fotos restants que poden ferse en una ràfega.
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-El visor electrònic és bàsicament una petita
pantalla LCD que mostra en temps real la
imatge que arriba al sensor. D’altra banda,
també pot mostrar una altra informació com
l’histograma o els valors d’exposició. Aquesta
classe de visor s’utilitza fonamentalment en les càmeres compactes d’objectius
intercanviables i en algunes compactes de gamma alta.
Cada cop és més freqüent veure càmeres compactes sense visor. En aquestes
s’utilitza la pantalla LCD del darrere per enquadrar i pre-visualitzar la imatge.
5.1.4. L’estabilitzador d’imatge
Es tracta d’un mecanisme incorporat per contrarestar els moviments que fem
amb les nostres mans, mitjançant el contra-moviment sincronitzat d’un grup
intern de lents. Quan la càmera es mou el moviment és electrònicament detectat
i es genera un voltatge que fa moure les lents. Això altera l’angle de la llum que
travessa el prisma i envia la imatge al sensor en l’adreça oposada al moviment
que realitza la càmera. Per tant, estabilitza la imatge abans de ser processada.
Hi ha algunes càmeres que porten un sistema estabilitzador incorporat en el
sensor.
Com podem veure a les següents imatges, a la imatge esquerra no s’utilitza
l’estabilitzador d’imatge això provoca una imatge borrosa, en canvi a la imatge
dreta s’utilitza l’estabilitzador d’imatge i ens dóna com a resultat una imatge
nítida.
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5.1.5. La lent
La

lent

és

el

component

de

la

càmera

fotogràfica que serveix per enfocar i regular el
focus (les càmeres que tenen zoom poden
apropar i allunyar la imatge) i captar la llum. El
sistema de lents en una càmera reflex està
compost

per

molts

components.

En

girar

l’objectiu s’enfoca la imatge en l’ocular de tal
forma que en la pel·lícula es forma una imatge nítida. El diafragma entre les
lents anterior i posterior controla la quantitat de llum que penetra a la càmera.
5.1.6. El disparador
Després de l’execució d’aquest botó s’obté en la superfície sensible la imatge que
s’ha aconseguit capturar per l’ull visor.

5.1.7. El mirall
El mirall protegeix la pel·lícula de la llum que passa per la lent. Quan es dispara
la màquina per treure una foto, el mirall s’aixeca i deixa que la llum passi per la
pel·lícula permetent que es conformi la imatge
en ella. Aquest és un joc de protecció amb el
pentà prisma per capturar exactament el que es
veu pel visor, i al ser accionat el disparador, es
desplaça

cap

amunt

perquè

la

imatge

es

reflecteixi a la superfície sensible. El mirall
reflecteix la llum des de les lents fins a la
pantalla d’enfocament. Aquest ens permet veure a través de l’ocular com serà la
imatge final. Quan es pressiona el disparador, el mirall s’aixeca ràpidament.
Llavors la llum arriba a la pel·lícula i forma la fotografia.
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5.1.8. El sensor
El sensor és un element d’una càmera electrònica, que capta la llum que compon
la imatge i la converteix en un senyal, la qual s’entrega en
format analògic com digital. Es tracta d’un xip format per
milions de components sensibles a la llum (fotodíodes)
que en ser exposats capturen la llum projectada d’un
objectiu, que compon la imatge. La funció del sensor és
transformar la imatge òptica creada per l’objectiu en una sèrie de senyals
elèctriques que donaran lloc a la imatge digital.
6.1.9. L’obturador
L’obturador és un dispositiu que ens permet controlar el temps que estarà
exposat el sensor a l’acció de la llum. La seva funció és similar a la del
diafragma: regular la llum que arribarà al
sensor. Però mentre el diafragma controla la
intensitat de la llum, l’obturador controla el
temps d’exposició. L’obturador més utilitzat
actualment s’anomena obturador de pla focal,
el qual el seu moviment està controlat per
l’electrònica de la càmera.
En el moment de la captura, la primera
cortineta es desplaça d’un extrem a l’altre del sensor deixant passar la llum. Un
cop transcorregut el temps d’exposició, la segona cortineta s’encarrega de cobrir
la zona de nou. El temps que està exposat el sensor a l’acció de la llum
s’anomena velocitat d’obturació, i es mesura en fraccions de segon (o en segons
per velocitats d’obturació molt lentes).
5.1.10. La pantalla
Totes les càmeres digitals tenen una pantalla en la seva part posterior. Aquesta
pantalla té tres funcions principals:
-Pre-visualitzar la imatge abans del disparo
-Mostrar la imatge un cop realitzada la fotografia.
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-Accedir als menús que permeten modificar la configuració general de la càmera
o els paràmetres amb els quals prendran les fotografies.

Les principals característiques de la pantalla són la seva mesura i resolució. La
mesura fa referencia a les dimensions físiques, i es mesura en polzades. La
resolució indica el nombre de píxels que pot mostrar la pantalla. Es calcula
multiplicant els píxels d’ample pels d’alt. Com major és la resolució, millor es
visualitzaran les imatges per la pantalla. Actualment la resolució de la pantalla de
les càmeres reflex es troba en torn a un milió de píxels.
5.1.11. Els botons i els dials de control
Els botons i dials de control ens permeten configurar la nostra càmera i els
paràmetres de la presa fotogràfica.
El seu nombre i funcions depenen del fabricant i de la complexitat de l’equip. Les
càmeres compactes més bàsiques disposen de pocs botons i dials, per la que la
majoria de les funcions es controlen a través del menú. En l’altre extrem estan
les càmeres reflex més avançades, que disposen de diferents botons i dials de
control per configurar directament els paràmetres de la presa (sense necessitat
d’accedir al menú de la càmera).
Encara que existeixen una gran varietat de dials i botons, amb diferents
funcions, els més habituals són:
-El botó d’encès/apagat.
-El dial de mode de funcionament, que permet seleccionar si la càmera va a
treballar en el mode automàtic, amb prioritat d’obertura, prioritat de velocitat o
manual.
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-El dial principal, que permet canviar valors com la velocitat d’obturació,
l’obertura del diafragma o la sensibilitat ISO.
-El botó de captura, que s’utilitza per enfocar i realitzar la fotografia.
-El botó de reproducció, que permet visualitzar les fotografies realitzades.
-El botó d’accés als menús de la càmera.

5.1.12.El flaix
El flaix fotogràfic és un dispositiu que actua com font de llum artificial per
il·luminar escenes en fotografia. El flaix és una font de llum intensa i dura, que
generalment ocupa poc espai i és transportable. Existeixen dos tipus de flaix:
-El flaix de làmpada, que provoca la ignició de
filaments metàl·lics tancats en una ampolla de vidre.
En l’actualitat ha caigut en desús, sobre tot perquè
s’havia de reposar la làmpada en cada flaix.
-El flaix electrònic, que provoca una descàrrega d’electricitat acumulada en un
condensador en una làmpada de xenó. Un cop carregat el
condensador, la captura és instantània i ha d’estar ben
sincronitzat amb l’obertura de l’obturador.
Aquest està dissenyat perquè s’encengui durant un petit
període de temps i així il·luminar l’escena de dues maneres:
-Com a font principal de llum per a interiors o en la foscor.
-Com a font de llum per omplir ombres quan es facin fotos
amb llum brillant, com per exemple en les exteriors.
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5.1.13.El diafragma
El diafragma és un mecanisme situat a l’interior de l’objectiu que s’utilitza per
graduar la intensitat de llum que arriba al sensor. Està format per un conjunt de
làmines metàl·liques que es mouen de forma radial per obrir o tancar un orifici
d’una mesura ajustable. L’obertura del diafragma s’especifica mitjançant el
“nombre f”, que és la relació entre la longitud focal i el diàmetre de l’obertura
efectiu. L’escala de nombres f és universal i l’utilitzen tots els fabricants de
càmeres i objectius. Com menor és el nombre f, major és l’obertura del
diafragma i per tant arriba més la llum al sensor. El diafragma més obert seria
f/1 i el més tancat f/32. Cada pas de diafragma deixa passar al sensor el doble o
la meitat de llum que en l’anterior (segons tanquem o obrim).

El diafragma afecta en gran mesura a la profunditat de camp. Com més tancat
estigui (major nombre f), major serà la profunditat de camp. Com més obert
estigui (menor nombre f) més petita és la profunditat de camp.
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6.ASPECTES TÈCNICS
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La profunditat de camp és el rang de distància en el qual els objectes en una
fotografia es veuen nítids. La profunditat de camp sempre augmenta tancant el
diafragma.

En aquestes dues fotografies podem observar el gran canvi que es pot fer amb la
profunditat de camp que varia segons l’obertura del diafragma. En la primera
fotografia hi ha molta profunditat de camp en poder observar el fons de la
imatge amb claredat, en canvi, en la segona podem observar que la profunditat
de camp és mínima en veure borrós el fons.
Hi ha tres elements que fan variar la profunditat de camp:
-L’obertura de diafragma. A una major obertura de diafragma menor profunditat
de camp. Com es veu la imatge, la foto feta a f/2.8 (major obertura de
diafragma) té una profunditat de camp menor. Igualment, veiem que la foto feta
a f/22 (menor obertura de diafragma) té una profunditat de camp major.
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-La distància focal o zoom. A major distància focal (més zoom) menor
profunditat de camp. Com es veu en la imatge, la foto feta amb un zoom de 35
mm té una profunditat de camp major que la fotografia feta amb un zoom de
100 mm.

-La distància real entre la càmera i el punt enfocat. Com menor és la distància al
subjecte que s’enfoca menor és la profunditat de camp. Com es veu en la
imatge, la foto feta a 1.5 metres del subjecte té una profunditat de camp menor
que la foto feta a 4.5 metros.
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7.PROGRAMES DE
RETOC FOTOGRÀFIC
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7.1.Què és el retoc fotogràfic?
El retoc fotogràfic, actualment, és un àmbit molt important en la fotografia
digital. És una tècnica que permet obtenir una altra imatge modificada, ja sigui
per aconseguir una millor qualitat, més realisme, o per obtenir una composició
totalment

diferent

que

distorsioni

la

realitat, entre altres possibilitats. Per dur
a

terme

aquest

procés,

s'utilitzen

majoritàriament programes informàtics
utilitzant diferents tècniques de retoc
bastant-se
qualitat

simplement

de

les

a

millorar

imatges

la

originals

processades, aconseguint així un resultat
notablement superior en qualitat pel que
fa a la imatge original. A més també poden aconseguir efectes impactants o
simplement corregir diversos errors en les imatges originals.
Les tècniques de retoc fotogràfic digital són avui dia molt utilitzades com a
mètode de post-producció, sobretot en àmbits on la imatge és el que ven. Es
dóna molt la seva utilització en les produccions de modelatge, ja que la perfecció
en les models ha de ser assolida a tota costa.
7.1.1.Què és el filtre d’una imatge?
És la funció principal dels programes fotogràfics utilitzats per fer correccions de
color en les imatges encara que existeix una varietat àmplia d’ells com per
exemple de pintura o de textura entre altres. Depenent del programa que
s’utilitzi pot variar els filtres. En aquesta secció només parlarem sobre els filtres
bàsics que comparteixen la majoria dels programes de retoc fotogràfic.
Els filtres bàsics de retoc fotogràfic són:
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Brillantor i contrast
Serveix per corregir irregularitats en imatges

clares o fosques amb la

il·luminació.

Ajustament de color
Serveix per corregir problemes de color com per exemple llum inapropiada, és a
dir, modificar la intensitat de color i equilibrar la imatge.

To, saturació i lluminositat
Serveix per corregir quan en la imatge hi ha excés o falta de color o també per
canviar totalment el color i fer un efecte que cridi més l’atenció.
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Balanç de color
Serveix per modificar el color de la imatge i corregeix els colors predominants.

Colorització
Serveix per canviar el color de tota la imatge. Com podem veure a la fotografia
passa de color al blanc i negre.

Llindar
Aquest filtre es basa en dos colors, és a dir, aquest efecte té la finalitat de
marcar bé la separació de diferents tons i identificar-ne clarament diferents
objectes. Com es pot veure a la fotografia juga amb els colors blanc i negre en
diferents llocs i amb més o menys color negre per diferenciar clarament el que hi
ha a la imatge.
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Tampón de clonar
Permet copiar el color de determinades parts de la imatge en aquesta mateixa,
seleccionant el color que es vol clonar i després posar-la damunt del que es
vulgui amagar.
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7.2.Programes
De la gran quantitat de programes que hi ha en el mercat, a continuació hem fet
un petit resum dels que són més utilitzats, explicant les característiques
principals, el preu, les avantatges, els inconvenients i la facilitat d’ús.

Adobe Photoshop CS6
 Característiques
-Noves eines com per exemple la de retallar.
-Motor gràfic més ràpid.
-Edició de vídeo millorada.
-Millora de l’eina de selecció d’alguna part de
la imatge amb més precisió i també més
precisió per detectar el color de les pells de les imatges.
 Preus
-Versió normal del programa: 940 euros.
-PhotoShop edició extensa: 1.350 euros.
 Desavantatges
-És de pagament.
-Cada vegada que s’ha d’actualitzar costa 270 euros.
-També existeix el Photoshop de lloguer, a través de Creative Cloud, del qual hi
ha tres preus:
1. 25 euros al mes amb el compromís d’un any.
2. 35 euros sense compromís de permanència.
3. 59 euros a través d’un iPad amb compromís d’un any i amb accés a la
resta de programes.
-És molt pesat per a l’ordinador.
-Poc organitzat, ja que hi ha moltes eines a la vista que no són d’importància
-És complicat entendre el seu funcionament.
-Només funciona per Windows i per Mac.
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 Avantatges
-Actualment aquest programa és el retoc fotogràfic per excel·lència.
-És un programa molt complet. Algunes eines només són utilitzades per
professionals de la fotografia o especialistes en aquest programa.
-Donar efecte 3D.
-És pot personalitzar el panell del menú.
 Facilitat
Aquesta versió del PhotoShop té una dificultat d’ús alt-mitjà, i la facilitat de
descàrrega és fàcil. En aquest link hi ha un manual del programa on s’explica el
funcionament, primer es troba en castellà i després en altres idiomes.
http://helpx.adobe.com/es/pdf/photoshop_reference.pdf

GIMP (GNU Image Manipulation Program)
 Característiques
-És pot utilitzar en tabletes.
-Té 14 eines entre les quals en destaquen: les tisores
per retallar la imatge, degradació de colors, eines per
manipular el color, l’enfocat o desenfocat, eliminar
taques, ombres… Un menú per desfer tot el que s’ha
retocat, creació d’un text, etc.
-Té la possibilitat de 101 idiomes.
-Té un software lliure.
 Preus
-És gratuït.
 Desavantatges
-Li falta algun filtre però es pot descarregar per internet.
-Triga a processar les imatges amb més lentitud però és tan poc el temps que
quasi no es nota aquesta diferencia.
 Avantatges
-És un programa gratis amb la mateixa altura que un programa pel qual s’ha de
pagar.
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-Alternativa del Photoshop.
-Ocupa poc espai.
-És un programa bastant complet parlant de les seves eines.
-Funciona en tots els sistemes operatius.
 Facilitat
La facilitat de descarregar-ho és fácil, ja que està pensat per aquesta tasca
sense haver de pagar-ne res, també és un programa amb moltes eines i amb
una dificultat mitjana d’utilització però a internet, concretament a YouTube, hi
ha molts vídeos amb tutorials on expliquen com utilitzar-ho com un exemple
clar és aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7Dc4vJ5wIUo

Photoscape
 Característiques
-Edició avançada d’imatges.
-Ajustament de brillantor.
-Permet fer collage.
-Permet fer ScreenShots, que és una captura
d’imatge a la pantalla de l’ordinador.
-Permet crear gifs animats.
-És possible posar marcs fotogràfics.
 Preus
-És gratuït.
 Desavantatges
-Quan surten pestanyes per ajudar a utilitzar-ho no surt traduït a castellà.
-És compatible amb pocs formats d’imatge.
-Fa temps que no s’actualitza.
 Avantatges
-És d’ús senzill.
-És gratuït.
-Presentació en forma de diapositives.
-Permet imprimir el que s’ha treballat en ell.
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-Pot dividir una foto en diverses parts.
-Utilitza poca memòria en l’ordinador.
 Facilitat
La dificultat d’aquest programa és baixa, igual que la dificultat de descarregars’ho. En aquest link hi ha un treball on primer explica les característiques i
després possibles ajuts per fer un bon ús del programa amb més facilitat.
http://es.slideshare.net/Mariaria97/photoscape-12216831

PaintShop Pro X5 Ultimate
 Característiques
-Edició de fotos potent.
-Es poden fer gràfiques vectorials.
-Serveix per fer retocs molt tècnics.
 Preu
69.58 euros.
 Desavantatges
-La seva instal·lació triga.
-La prova gratuïta dura només 30 dies.
-Disponible només per a Windows (no Mac).
-S’ha d’estar en línia per veure la guia d'instruccions completa.
-Tot i que sembla que sigui semblant al PhotoShop pel seu nom, però no ho és
són programes diferents.
 Avantatges
-Gran quantitat d’efectes.
-Efectes de filtre extens.
-Fàcil d’utilitzar.
-Té una gran varietat d’eines.
-Fàcil d’utilitzar per nouvinguts.
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 Facilitat
La seva dificultat d’ús és intermèdia. És un programa que no es troba a internet
per descarregar-s’ho, en canvi, altres versions com són PaintShop Pro X5 i el
PaintShop Pro 7 es troben amb molta facilitat en la xarxa per poder-s’ho
descarregar i la informació d’aquest és molt poc.

PhotoFiltre
 Característiques
-Té filtres amb una gran varietat com per
exemple artístic, visual, de textures, etc.
-Es poden fer transparències.
-Es pot posar marcs de fotos.
-Permet desfer les coses editades.
 Preus
-És un programa gratuït.
 Desavantatges
-Poc ajustament de pinzell, és a dir, la seva precisió sobre la imatge és dolenta.
 Avantatges
-Programa molt complet en funcions i eines.
-Fàcil d’utilitzar.
 Facilitat
Es un programa que es gratuït i per tant té una gran facilitat de trobar-ho
online per descarregar-lo. En alguns fòrums d’opinió, la majoria de persones
diuen que fan un bon ús del programa i que és senzill d’utilitzar. També en el
link hi ha un PowerPoint amb una mica d’explicació sobre el programa i al final
unes imatges amb alguna de les eines que hi ha.
http://es.slideshare.net/espositosandra/programa-photofiltre
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Aperture
 Característiques
-Només està disponible per Mac.
-Pot obrir una gran quantitat de tipus
d’imatge (JPEG, GIF...).
-Pot posar la ubicació de les imatges.
-Pot identificar cares i posar-li el nom
de qui és.
-Es pot utilitzar per organitzar les
fotos .
-Tenint l’App iCloud a un mòbil o a
un altre aparell, es poden posar fotos en l’altre aparell i des del Mac veure-les i
editar-les.
 Preus
62,99 euros.
 Desavantatges
-Només està disponible per Mac App Store.
-Càrrega de la vista prèvia més lenta que en la importació d’imatges.
-Biblioteca d’imatges molt pesada.
 Avantatges
-Visualització de la biblioteca d’imatges molt ràpida-Té eines de retoc que no
tenen cap programa més, és a dir, no tenen contrincants.
 Facilitat
La seva facilitat és bastant complexa. A internet no hi ha gaire informació sobre
com utilitzar-ho ni opinions. En una de les pàgines visitades hi ha un manual
d’instruccions:
https://books.google.es/books?id=WRizdtlq7BsC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=apertu
re+pros+y+contras&source=bl&ots=oeDo2dpes&sig=fgAz9rMY3WnCnpcUGAkEdV99Jt8&hl=es&sa=X&ei=P6NVIPzDsiwUYeagJAP&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=aperture%20pros
%20y%20contras&f=false
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8.TRACTAMENT I EVOLUCIÓ DE
LES FOTOGRAFIES
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Abrera

Per ressaltar la imatge en general hem afegit lluminositat, això provoca una
millora del color del cel i les banderes. Hem modificat també el color de l’edifici,
d’un color grogós a un de rosat. Per fer això vam utilitzar l’efecte cromàtic.

Per ressaltar la imatge en general hem afegit lluminositat, millorant així la
tonalitat dels diversos colors que apareixen en la imatge. Hem marcat més les
línies de l’edifici, les escales i la palmera adquirint un cert realisme a la foto.
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Finalment, per trencar el cel llis hem incorporat unes línes en diferents tonalitats
de blau. Per fer-ho hem aplicat l’efecte de saturació i en el cel hem utilitzat una
textura de línies fent-ho servir només en una part de la imatge.
Begues

Aquesta imatge l’hem modificat aportant més tonalitat de color, tant pel cel com
per l’edifici. Obtenint així una tonalitat de taronges i vermells i en el cel un blau
més viu. En l’arbre canvien també els seus colors, de verds a vermells.
Aconseguint un cert toc d’antiguitat a la composició. Per arribar a aquest efecte
hem utilitzat tan sols el filtre de vintage.

En aquesta imatge hem canviat totalment la tonalitat de colors, de tonalitats més
càlides a més fredes excepte les finestres de l’edifici que tenen un color
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vermellós amb la finalitat de donar més originalitat a un edifici decorat de forma
abstracta. Per aconseguit aquest efecte hem passat de la gamma de càlids a
freds.

Per ressaltar la imatge en general hem afegit lluminositat modificant la tonalitat
del cel, amb un color blau més viu i per eliminar el vuit del fons blau afegint una
línia blanca. També hem remarcat les línies de l’edifici i de les pedres que el
formen per centrar allà el focus d’atenció. Per fer-ho hem donat més llum al cel i
hem afegit una línia amb el pinzell del PhotoShop.
Castelldefels

Aquesta imatge ha canviat totalment la seva tonalitat, canviant a l’efecte blanc i
negre excepte els ciclistes per centrar l’atenció de la imatge en ells, afegint
importància a aquest element. Per poder aplicar aquest efecte vam utilitzar el
PhotoShop posant-li el filtre de blanc i negre i després amb el pinzell vam perfilar
els dos ciclistes traient dit efecte.
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En aquesta imatge canvia totalment el fons, adquirint un fons més abstracte tant
al mar com el cel. Amb l’objectiu que la imatge adquireixi cert volum. Per arribar
a fer això hem aplicat dos tetxures diferents utilitzant el pinzell del PhotoShop
per eliminar les parts on no volíem aplicar-les.
Castellví de Rosanes

La imatge manté la seva tonalitat però destacant alguns dels seus elements, com
el campanar i l’arbre. El cel canvia una mica amb un to més blavós però
mantenint la línia d’un fons llis sense núvols. Aplicant el filtre HDR.

64

En aquesta imatge només hem canviat la tonalitat del fons, a un blau verdós
aplicant aquest color i amb el pinzell eliminar aquelles parts que no volíem
aplicar el filtre.
Cervelló

En aquesta imatge varia mínimament el color del castell. Hem desenfocat la part
de les pedres i apujat una mica el to del fons.
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En aquesta imatge en general canvia la seva tonalitat a un to més blavós, més
destacat en el cel. S’enfosqueix l’edifici quant als seus colors amb marrons més
foscos. En la part de l’edifici hem aplicat el filtre cromàtic i després en la part
dels arbres i del cel hem canviat el color depenent de la seva llunyania.
Collbató

Aquesta imatge canvia a un color més grogós i blavós que fa accentuar les
muntanyes del fons i els edificis. La tonalitat del cel és totalment diferent
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adquirint un to més marronós juntament amb els edificis que adquireixen colors
més foscos i es remarquen més les línies. Hem aplicat el filtre de cromàtic i en la
petita part de cel que es veu hem aplicat el color marró eliminant amb el pinzell
tota la part on no volíem aplicar-lo.

Aquesta imatge manté la seva tonalitat de colors obscurs, únicament té una mica
més de lluminositat a la part baixa de la imatge, fent més visible la mà i centrant
més l’atenció del móvil. Per fer-ho possible només hem aclarit la part inferior.
Corbera de Llobregat

La imatge canvia en la tonalitat dels núvols juntament amb el cel, adquirint així
un to més grogós i blavós. Les roques tenen una millor lluminositat, destaca més
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el seu color taronjós. En la part de les roques hem posat més saturació i en la
part dels núvols hem aplicat el filtre de vintage.

Aquesta imatge canvia a una tonalitat més clara gràcies als núvols i el
monument adquireix més lluminositat. El rellotge canvia d’un blanc a un blanc
trencat. Per aconseguir això hem aplicat una textura en tota la imatge i fa que hi
hagi més núvols.
Cornellà de Llobregat

En aquesta imatge hem volgut variar lleugerament a uns colors més vius
saturant-la, ho podem observar en la pell i el cabell de la nena.
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En aquesta imatge canvia primerament la seva lluminositat, passa de colors
blavosos a blancs. Amb aquesta quantitat de llum la imatge adquireix un efecte
més difuminat i els colors més marrons la fan semblar una imatge més antiga.
Per arribar a aquest efecte final vam afegir més llum a la part central i després
els filtres de vintage i cromàtic.
El Papiol

En aquesta imatge hem volgut donar-li un efecte de moviment i de distorsió, els
colors es mantenen igual que la seva lluminositat.

Primerament la imatge té un efecte borrós per centrar-se en el campanar, que té
colors més vius, passa d’un blanc trencat a un color més grogós, el cel varia la
seva tonalitat, canviant així a un blau més viu. Per donar aquest efecte de
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centralització del campanar hem difuminat la canonada i hem saturat tota la
imatge.
El Prat de Llobregat

La imatge obté colors més vius quant al cel i als anuncis que hi ha a la torre de
control. Es remarquen diversos punts a la imatge començant per la carretera, les
tanques i finalment el que més destaca són la torre de control i els núvols que
l’acompanyen. Per aconseguir-ho hem aplicat l’efecte HDR per remarcar més les
línies.
Esparreguera

En aquesta imatge es remarquen els volums del monument i canvien les
tonalitats de colors, l’edifici té més lluminositat i el cel és més blanquinós. Només
hem aplicat el filtre de vintage però amb poca intensitat.
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A una simple imatge hem introduït només línies que ens aporten un fons decorat
i un edifici més obscur.
Esplugues de Llobregat

En aquesta imatge hem canviat totalment la seva tonalitat, aportant així una
sensació més tardorenc amb les tonalitats verdes de les fulles i deixant la part
del mirall amb un canvi mínim.
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Aquesta imatge canvien simplement els colors dels ninots per donar una sensació
de dibuix.

Aquesta imatge manté els colors foscos en la part inferior però canvia totalment
la tonalitat del cel, introduint línies blanques i del monument canviant d’un ocre a
un filtre blanc i negre. Amb la intenció de donar un toc més modern al
monument.
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Gavà

Aquesta imatge millora la seva qualitat de color, amb això canvia el color de
l’edifici que és més taronjós. El cel i l’arbre s’enfosqueixen per ressaltar més
l’edifici.

En aquesta imatge les línies de l’edifici es deformen, aportant a la imatge un toc
més abstracte. I, per intentar que hi hagi més abstractació també hem deformat
la punta de l’església que es veu en primer pla amb forma triangular.
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La Palma de Cervelló

La imatge canvia principalment la seva tonalitat, de colors més apagats a colors
més vius. Els colors vius es van degradant de la part superior de la imatge a la
inferior, ja que volem destacar la nena sentada a la pedra.

La imatge canvia a colors més blancs, quasi aconseguint l’efecte blanc i negre
traient saturació.
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Martorell

La imatge canvia la seva tonalitat a colors menys vius utilitzant lleugerament el
vintage. Principalment es remarquen les línies en tota la imatge, començant pel
pont en les línies de les pedres i acabant per la muntanya que es remarquen
més, adoptant colors més foscos. Aquest color blau verdós al cel aporta un toc
antic a la imatge.

Aquesta imatge trenca els colors de fora la ullera amb colors més foscos,
centrant-se així en el que apareix dins que és el monument de la rotonda.
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Molins de Rei

La imatge canvia a colors més vius, degradant-se de la part superior de la
imatge colors groguencs a la inferior, destacant així les bambes i donant menys
importància al fons de la fotografia.

Aquesta imatge canvia mínimament, el cel adopta un color blau més viu i l’edifici
canvia la seva tonalitat a colors menys foscos, aconseguint així més lluminositat i
centrar el focus d’atenció en ell.
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Olesa de Montserrat

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat amb blancs i negres amb un efecte de
focus excepte la torre del rellotge que té colors més vius, ja que s’ha apujat la
tonalitat, com és el blau i la paret de l’edifici, aconseguint així que el centre
d’atenció de la imatge sigui aquest.

Aquesta imatge ens dóna una aparença

d’estar dibuixada amb el filtre de

cartoonizer, aconseguit amb les línies en tota la fotografia. Les pedres del voltant
de les finestres i l’edifici en general estan més remarcades canviant així la seva
tonalitat, a colors amb més lluminositat.
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Pallejà

Aquesta imatge canvia únicament el seu fons, gràcies a aquests colors rogencs i
liles ens aporten un toc d’originalitat i artístic.

Aquesta imatge adopta colors més vius, com és el cel amb una tonalitat de blau
més viva i l’edifici amb un blanc trencat. Les palmeres i l’arbre, juntament amb
el seu color i la seva deformitat aconsegueixen un toc més artístic.

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat a colors sèpia, adoptant l’aparença d’una
imatge antiga.
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Sant Andreu de la Barca

Aquesta imatge canvia el color de l’edifici de grisos a vermells augmentant
també el seu color rèflex en el terra.

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat a grisos i liles, amb textura de línies que
ens aporten una sensació de dibuix i un toc clarament artístic.
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Aquesta imatge canvia a colors més obscurs, ho podem observar en l’arbre que
adopta un color vermell més fosc destacant així les llums que l’envolten. La resta
del fons adopta un color més groguenc però alhora obscur.
Sant Boi de Llobregat

Aquesta imatge té colors més vius, destacant en primer pla la pilota de bàsquet
que adopta més lluminositat amb el color taronja. La resta del fons destaca pels
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seus colors vius com el cel blau amb els núvols, la casa i l’escultura que passa al
color òxid. Es remarquen totes les línies generals de la imatge, començant per
l’escultura i acabant per la casa del fons.

Aquesta imatge adopta colors blaus i blancs encara més vius en els vidres de
l’edifici, excepte el cel que té un color més verdós i que en general ens aporta
una imatge més moderna per l’estructura de l’edifici.

Aquesta imatge té un marró i un blau més clar a les escales i al cel que ens
aporten lluminositat en tota la fotografia. Es remarquen les línies de les escales i
l’edifici amb un efecte lleuger HDR.
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Sant Climent de Llobregat

Aquesta imatge canvia la tonalitat del cel per compaginar amb els colors de la
mà i de la casa taronja trencat del fons. També té un efecte suavitzant en tota la
imatge.

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat en general, començant pel cel que
adopta un blau més fluix i després centrar-nos en la eglésia amb aquest color
taronjós.
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Aquesta imatge canvia la seva tonalitat totalment, de vermells i blancs a verds i
blaus. La imatge remarca les flors del primer pla i ens aporta un fons una mica
borrós per no centrar el focus d’atenció en ell.
Sant Esteve Sesrovires

Aquesta imatge adopta colors groguencs, vermells i blaus a l’edifici que ens
aporten lluminositat, i per la seva perspectiva ja ens aporta una doble visió en
els cantons que fa que la imatge sigui més artística que alhora amb aquests
colors ens aporta la sensació de ser un edifici més modern.
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Aquesta imatge només canvia la seva tonalitat a un filtre de blanc i negre per
així donar un efecte d’antiguitat.

Aquesta imatge canvia la seva saturació a colors més vius que ens aporten
lluminositat i poder distingir millor les línies i els elements de l’edifici. A causa
d’aquest efecte fa que el cel sigui blanc.
Sant Feliu de Llobregat
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Aquesta imatge adopta certa lluminositat que ens permet distingir millor els
elements de la imatge com el monument d’enmig de la rotonda. El cel canvia de
color amb una textura que ens dóna la sensació de rugositat.

Aquesta imatge canvia el color del llac i la seva tonalitat en els colors del cel
juntament amb la textura de línies, aportant lluminositat i un cert punt artístic en
la fotografia.

Aquesta imatge remarca les línies principals de l’escultura i de l’edifici amb
l’efecte HDR, donant-nos la sensació d’estar dibuixada.
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Sant Joan Despí

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat a colors més blavosos que provoca una
millora de la lluminositat en la fotografia. Gràcies a aquesta llum es veuen més
vius els colors de l’edifici i es remarquen més les seves línies. Un toc abstracte
en afegir línies de lluminositat a la part i inferior per trencar amb aquest blanc
llis.

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat, passa de colors més vius a colors menys
vius com el cel que passa a un blau verdós, l’escut adopta un groc més trencat i
el vermell és menys vistós. El pal de la llum, els núvols i l’escut es remarquen les
seves línies amb la intenció de destacar els elements més importants.
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Aquesta imatge canvia únicament el color de la façana, d’un taronja a un verd
viu per compaginar-ho amb el cel blau.
Sant Just Desvern

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat a colors més apagats per donar una
aparença d’antiguitat aplicant el filtre de vintage.
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Aquesta imatge canvia únicament el seu cel blau a un blau verdós i, a la resta de
la fotografia hi ha una textura que canvia el color de l’edifici que ens dóna una
sensació que estigui dibuixat i apuja el to d’aquesta.

En aquesta imatge únicament hem volgut donar l’efecte d’imatge antiga amb el
filtre sèpia.
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Sant Vicenç dels Horts

Aquesta imatge canvia la seva tonalitat a colors més apagats per donar una
sensació de ser una fotografia antiga fent una barreja del filtre vintage i el sèpia.

En aquesta imatge hem canviat tant el fons com la textura de l’edifici utilitzant
dos patrons diferents i fer més rellevant l’ajuntament utilitzant un filtre que li
donés més intensitat.
Santa Coloma de Cervelló

En aquesta imatge hem volgut treure els colors vius amb el filtre cromàtic
perquè així la imatge adoptés un toc antic i més artístic.
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Torrelles de Llobregat

En la imatge podem observar com hi ha un marc negre difuminat fent així que
l’església tingui una major importància i destacar més la torre central, fent que
contrasti el negre del marc amb el color de la torre que és clara.

En aquesta imatge pràcticament no hi ha hagut cap canvi, tan sols hem canviat
el color de la imatge aportant una mica de textura en la paret i amb l’ajuda del
tampón de clonar hem tret el retrovisor del cotxe.
Vallirana

En aquesta imatge hem canviat la seva lluminositat per destacar més el color
òxid original del monument. Hem canviat el cel i el color dels arbres amb una
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textura lleu de foc amb la intenció de que combinessin entre ells i donar un toc
d’originalitat.

Aquesta imatge canvia la seva lluminositat destacant així les lletres de la part
inferior i els diferents colors de les flors gràcies a l’efecte cromàtic.
Viladecans

En la següent fotografia només hem volgut canviar el to de la imatge en la part
central fent una taca amb un color més viu i així fer un efecte de calor.
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En aquesta imatge hem volgut intensificar el fons, donant-li un color blau més
viu i ressaltar els núvols. En la part del monument hem aprofitat el color taronja
per canviar-lo en dues tonalitats diferents per intentar fer una degradació del
color.

Aquesta imatge canvia el color verd dels arbres pel violeta canviant el color amb
el filtre d’ajustament de colors amb la intenció que fos el mateix que el de les
bambes i combinés amb el blau dels pantalons.
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9.CONCLUSIONS
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La realització d’aquest treball ens ha portat a les següents conclusions:
La fotografia és un gènere molt útil per fer creacions artístiques, no cal que
informi d’un lloc en concret o d’una cosa. Molta gent creu que la fotografia
només té sentit des d’un punt de vista informatiu, publicitari o científic. Nosaltres
hem volgut contribuir a què se n’adonin de què la fotografia també pot ser art i
que es poden expressar sentiments a partir de les imatges que ens dóna una
càmera.
Una altra conclusió que hem tret és que no cal anar a buscar llocs molt
espectaculars i llunyans per obtenir una bona imatge. D’elements simples i
propers també es poden fer fotografies interessants i donar-li un tractament
artístic.
Amb aquest treball hem descobert l’ús de programes de retoc fotogràfic que pot
ajudar a donar un sentit més estètic a la fotografia. Som conscients de què
dominar aquests programes requereix molt de temps i molta pràctica i nosaltres
hem quedat molt lluny d’aconseguir-ho però el que hem intentat és experimentar
algunes eines per millorar i poder expressar millor el que volíem en les nostres
fotografies i creiem que el resultat ha estat positiu.
També hem descobert en aquest treball el difícil que és decidir-te per una
fotografia o un altre i tenir clar un criteri per efectuar aquesta elecció. Nosaltres
considerem que aquest és un punt clau, i encertar en un bon criteri de selecció
és el que pot fer que la seva obra sigui positiva o negativa. Nosaltres ens hem
deixat guiar bastant pels sentiments i ens hem decidit per les que consideràvem
que comunicaven alguna cosa i estaven més properes al nostre estil i gust
personal. Hem començat a aprendre a mirar les fotografies des d’un enfoc més
artístic i no només des d’un punt de vista informatiu o descriptiu d’un lloc. Això
que sembla simple, costa molt

i ens ha obligat a

haver de descartar moltes

fotografies i tornar al mateix lloc per trobar un altre punt de vista de les coses.
Segurament les últimes fotos que hem fet són més interessants que les
primeres, i si tornéssim a començar segur que el treball milloraria. L’experiència i
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la pràctica són fonamentals en el procés creatiu. De totes maneres, tenint en
compte que som novelles en aquest terreny estem força satisfetes del resultat
aconseguit.
Per últim, voldríem dir que gràcies en aquest treball hem pogut conèixer i estar a
llocs magnífics que encara no havíem visitat, tot i estar molt a prop. Tots els
pobles i ciutats tenen algun racó interessant per poder-lo gaudir.
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Abrera

Abrera 1
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Begues
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Castelldefels
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Corbera de Llobregat
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Esplugues de Llobregat
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Gavà
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La Palma de Cervelló
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Palma 3

Palma 6

Martorell

Martorell 1
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Martorell 6

Molins de Rei

Molins 1

Molins 2
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Olesa de Montserrat

Olesa 1
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Olesa 5
Pallejà
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Pallejà 6

Pallejà 7
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Sant Andreu de la Barca

Andreu 1
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Andreu 9
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Andreu 4

Sant Boi de Llobregat

Boi 1
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Boi 3

Boi 5

Boi 6

Sant Climent de Llobregat
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Sant Esteve Sesrovires

Esteve 1

Esteve 4

Esteve 2

Esteve 5

Esteve 3

Esteve 6

Sant Feliu de Llobregat

Feliu 1

Feliu 4

Feliu 2

Feliu 5
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Feliu 3

Feliu 6

Feliu 7

Feliu 8

Sant Joan Despí

Joan 1

Joan 2

Joan 3

Joan 4

Sant Just Desvern

Just 1

Just 2

Just 3

Just 5

Just 6
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Just 4

Sant Vicenç dels Horts

Vicenç 1

Vicenç 4

Vicenç 2

Vicenç 5

Vicenç 3

Vicenç 6

Santa Coloma de Cervelló

Coloma 1

Coloma 4

Coloma 2

Coloma 5
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Coloma 3

Coloma 6

Torrelles de Llobregat

Torrelles 1

Torrelles 4

Torrelles 2

Torrelles 5

Torrelles 3

Torrelles 6

Vallirana

Vallirana 1

Vallirana 2
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Vallirana 3

Vallirana 4

Vallirana 5

Vallirana 6

Viladecans

Viladecans 1

Viladecans 4

Viladecans 2

Viladecans 5
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Viladecans 3

