
FOCUS
Revista de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller
NÚMERO Ú



A LA REVISTA HI TROBARÀS...

  

3
4

8
6

9
10
11
20
26

Foto portada: Juan José Vera Caballero

Editorial

Què ha passat?

Què passarà?

On pots anar?

La foto del blog

Tecnologia

Tècnica

L’entrevista

El reportatge



3
L’any passat vàrem gaudir, amb la nostra Associació Fotogràfica Jaume Oller, celebrant el 10è ani-
versari de l’inici com a entitat, i desitgem anar gaudint amb les activitats que anem realitzant cada 
mes i la celebració de molts aniversaris amb els socis que ara som i els nous que vindran a millorar 
aquest art de la fotografia, sempre creatiu i engrescador que ens apassiona per captar la nostra millor 
imatge.

L’Associació Fotogràfica Jaume Oller es va iniciar pensant que aprendríem una mica més de fer fo-
tos, però el principal motiu ha estat en la relació d’amistat que va créixer mentre fèiem cursets, amb 
aquest mateix esperit ens ha portat a fer d’una associació d’uns pocs amics a fer una gran família, 
que tenim en comú la fotografia. Perfeccionar la tècnica del diafragma, la velocitat o la llum ens apas-
siona, però molt més col·laborar i aportar ajudes a l’entitat i a tots els socis, de tot allò que sabem o 
aprenem.

Les activitats van creixent i avui és publica, amb la il·lusió de tots, aquesta primera revista dedicada 
als socis, també pels amics del socis i per a tothom que s’entusiasma al disparar la càmera, per 
guardar la historia, congelant cada moment de la seva vida. També n’hi ha que aquest hobby el con-
verteixen en professió artística aprenent cada dia una mica més i gaudint en cada moment.

He de felicitar al socis que fan possible les nostres activitats i fan seguir a una colla d’amics enamo-
rats de la fotografia.

Josep Jerez, President de la A.F.J.O.

Per un bon començament

EDITORIAL
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13, 14 i 15 de Gener 
Mundial d’handbol al Palau d’Esports de Granollers.
L’organització del 23è Wold championship Handball 2013 ens va facilitar entrades i acreditació.  
Només hi van poder participar els socis de l’AFJO que ho vam demanar i, amb la corresponent 
acreditació, vàrem poder accedir al Palau per a fer el nostre reportatge i veure els partits.  Els equips 
que participaven a la primera fase del mundial eren  Alemanya, França, Montenegro, Tunísia, Brasil 
i Argentina. Cada soci participant va poder presentar dues fotos per fer dues exposicions: una a 
les botigues de Granollers Centre els darrers dies de juny, i l’altra al Palau d’Esports des de finals 
d’agost i que encara es manté oberta.

24 de febrer: Taller Crítica Fotogràfica de Paisatge.

QUÈ HA PASSAT?
per Jesús Gómez

10 de març: Sortida "Seducidos por el Arte" Exposició al Caixaforum. A càrrec d’Alexandra  A l -
caide.

15 de març: Taller “Blog i Flickr”dirigit per en Jordi Tormo i en Rafa Fernández.

21 de març: Inauguració Expo Trailwalker a la Gralla. El reportatge fotogràfic de la cursa benèfica 
Trailwalker 2012 va ser realitzat per l’AFJO. Els socis van cedir els drets d’autor a l’organitzacció 
de l’esdeveniment. L’organització va escollir una trentena de fotos i amb elles es van fer dues ex-
posicions. Una al Museu Olímpic de Barcelona, entre desembre i gener, i la segona a la llibreria La 
Gralla.
 
7 d’abril: Sortida Fotogràfica: “Dinem i fotografiem els aliments” A càrrec de la Marina Arimany, al 
Restaurant El Folló. El restaurant  té escola de cuina i una sala amb tota mena de productes i estris 
de cuina. A més, mentre ens preparaven el dinar ens van deixar ficar el nas i la càmera als fogons, 
a les paelles, al rebost i fins i tot a les habitacions.



5QUÈ HA PASSAT?
16 de juny: Ral·li “Granollers es revela”. En l’edició d’aquest any vam tenir quatre premiats de l’AFJO. 
 
13 de juny: Sortida Macro al Montseny, a càrrec de Juanjo Vera. En Juanjo sap que per aquestes dates 
surt una flor difícil de trobar, la lilium martagon,”lliri silvestre". Malgrat la quantitat i grandària dels mosquits, la 
captura va ser bona. 

27 de juny: Sopar d’estiu de l’associació. Al centre cívic Jaume Oller vam fer el ja tradicional sopar d’estiu 
amb activitats organitzades per la comissió de festes.

14 d’agost: Sortida nocturna a Puiggraciós per a fotografiar les “llàgrimes de sant Llorenç” amb la col·la-
boració d’en Joan Bigas. La nit no ens va acompanyar gaire perquè hi havia molts núvols. Vam ser un grup 
nombrós i ens ho vam passar molt bé, malgrat no poder fer les fotos que volíem. 

13 de setembre: Comença l’Il·lumina’t, una activitat que es farà el 2n divendres de cada mes. Es tracta 
d’una reunió social i fotogràfica on es resoldran els dubtes que puguem  tenir i que els resoldran els propis 
companys. Té lloc al Centre Cívic Nord.

20 de setembre: Inauguració de l’exposició  “Blanc i negre” al restaurant  Anònims de Granollers. Si vols 
veure com va anar ho pots veure a Vídeo 1 i Vídeo 2  .

29 de setembre: Crítica fotogràfica de “Fotografia de viatge” dirigida per en Jordi Tormo.

1 d’octubre: Primer dia de presentació de fotos pel concurs  Fotolliga. Esperem que sigui un èxit.

18 d’octubre: Xerrada a càrrec de l’Agustín González “Càmeres compactes”.

26 d’octubre: Sortida fotogràfica als Aiguamolls de l’Empordà, organitzada per en Joan Bigas.

https://vimeo.com/75078052
https://vimeo.com/75078053%0D
http://www.afjaumeoller.cat/fotolliga/fotolliga.php


6

 DESEMBRE

1  Comença fotolliga desembre, tema: Ruïnes.

13  Il·lumina’t.

14  Sopar de Nadal.

21  Últim dia de l’exposició a Can Pedrals.

25  Últim dia entrega de fotolliga.

26 Comença votació de la fotolliga.

31  Últim dia votació de la fotolliga.

QUÈ PASSARÀ?

 NOVEMBRE

1    Comença fotolliga, tema: Textures.

8    Il·lumina’t / Xerrada: “els colors de la tardor”, a càrrec de Frederic

10 	 Sortida	fotogràfica	a	una	fageda	“els	colors	de	la	tardor”.	

15  Xerrada: “els colors de la tardor”, postproducció.

15  Últim dia per entregar les fotos de l’exposició de Can Pedrals, 

25  Últim dia d’entrega de fotolliga.

26  Comença la votació de la fotolliga.

29  Inauguració de l’exposició a Can Pedrals, tema: “Va de música”.

30   Últim dia votació de la fotolliga. 

per Jaume Caballé
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 GENER

1 Comença fotolliga gener, tema: Color vermell.

10  Il·lumina’t.

19  Taller: “La teva versió RAW” Jordi/Rafa.

25  Últim dia entrega de fotolliga.

26  Comença votació de la fotolliga.

31  Últim dia votació de la fotolliga.

 FEBRER

1		 Comença	fotolliga	gener,	tema:	“oficis”.

9		 Taller:	Introducció	al	flash	d’estudi	“fem	un	bodegó”.

14  Il·lumina’t.

25  Últim dia entrega de fotolliga.

26 Comença votació de la fotolliga.

28  Últim dia votació de la fotolliga.

 A la nostra pàgina web trobaràs l’AGENDA actualitzada sobre les activitats futures que planteja l’associació.

http://www.afjaumeoller.cat/agenda/agenda.php
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Al terrari del zoo hi podem trobar una de les millors col·leccions de rèptils i amfibis d’Europa. Va ser in-
augurat l’any 1972 i és una bona opció per poder fotografiar tant la pitó gegant com la boa, així com 
diferents tipus de dracs, granotes, iguanes i cocodrils. Caldrà portar un trípode i també comptar amb 
una focal una mica llarga.
Una de les millors hores és a les 10 del matí que és quan obren i no hi ha gaire gent. Disposarem d’espai 
per posar el trípode  i treballar tranquil·lament.

C/ Wellingtong -Parc de la Ciutadella - Barcelona.Tlfno. 902457545
http://www.zoobarcelona.cat/ca/coneix-el-zoo/espais-del-zoo/destacats/terrari/
Obert tot l’any a partir del les 10 del matí
Preu : 11,80€ nens de 3 a 12 anys i 19,60€ adults .

El Call de Girona es va començar a formar a partir del segle XII, al carrer de la Força, quan s’hi instal·laren 
famílies jueves que abans vivien al voltant de la catedral. Hi arribaren a viure una mitjana de 800 perso-
nes.  
Passejar pel Call de Girona amb una càmera és realment molt agradable. Perdre’s pels seus carrers i 
seure en alguna terrassa d’algun cafè una tarda de primavera o de tardor és una cosa per gaudir 
tranquil ·lament i sense presses. 
Una de les millors hores per a la fotografia pot ser a la tarda, també és molt bonic en un dia de pluja, on 
els carrers llueixen en tot el seu resplendor.

per  Antoni Sesen

Terrari del zoo de Barcelona

El Call de Girona

http://www.zoobarcelona.cat/ca/coneix-el-zoo/espais-del-zoo/destacats/terrari/


9LA FOTO DEL BLOG
Publicada per Francesc, el 17 de Setembre

Iñaki ha dit...
¡BUENA! Pura ternura...

17 de setembre, 2013 20:37 

Juanjo ha dit...
L’avi	i	el	net,	caminen	igual!	Molt	bon	document.	La	teva	filla	
s’hauria de inscriure a l’Associació.

17 de setembre, 2013 20:54

Cesc ha dit...
El	següent	pas	serà	la	càmera	fotogràfica.	Enhorabona	avi!

18 de setembre, 2013 07:59

Jesús jg ha dit...
Qui imita a qui? Aquest estil és de l’avi, la qual cosa vol dir que 
el nét ha aprés ràpid.
Després haurà d’aprendre a agafar la càmera com tu ho fas.
Bona!!!

18 de setembre, 2013 10:09

Frederic ha dit...
La pregunta és, qui és l’imitador ? El nen està una passa per 
davant.

18 de setembre, 2013 13:19
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Trípode de tres seccions que incorpora tubs de fi-
bra de carboni 100% en les potes, la columna cen-
tral està fabricada en alumini.
Les tres seccions del CX3 combinen un gran rendi-
ment amb un disseny funcional i essencial.
La columna central d’alumini inclou un adaptador 
d’angle baix en la part inferior que es pot utilitzar 
com una columna curta.

Rotules recomenades

Conclusió i preus

•	 804 RC2, feta amb polímer ultra resistent 
i lleuger. Un resort afegit compensa les 
càrregues més pesades lluny del centre.  

•	 Joystick 324RC2, Optimitzat per acon-
seguir compactabilitat i facilitat de trans-
port, posseeix una bola buida d’acer 
inoxidable, que permet una gran capaci-
tat de càrrega amb un pes reduït.

Versió ideal per a aquells que volen un trípo-
de lleuger però no necessiten el sistema de 
posicionament ràpid de la columna central.
• Trípode:                  300 €
• 804 RC2:    100 €
• Joystick:    150 € 

 Descripció

Pes:     1,32 kg
Màxim suportat:   5 kg
Longitud plegat:   55 cm
Màxima alçada:   146 cm
Mínima alçada:   6 cm 
Angles de les potes:  25º, 46º, 66º, 89º  

 Característiques tècniques

Trípode Manfrotto 190 CX3



11L’ENTREVISTA 
Juan José Vera per  Montserrat Mas

Amb aquesta conversa iniciem un espai dedicat a fer possible un millor co-
neixement de tots els que participem en aquesta Associació. Juan José Vera 
Caballero té 37 anys. Ingressà a l’Associació el setembre del 2004, és el soci 
número 6 i n'ha estat el secretari des de l’any 2006 fins a la renovació de la 
Junta el 2013. 

Quan	i	com	vas	començar	amb	la		fotografia?
Va ser l’any l997 quan amb un amic del barri que hi estava molt afeccionat vàrem 
començar a fer sortides junts. I, tot i que jo al començament no feia fotos, a poc 
a poc se’m va anar encomanant. 

Tens algun tema preferit?
En tinc diversos, un d’ells és el macro que em permet fer fotografies mostrant els 
objectes, plantes o animals copsant detalls que queden fora de la vista. És una 
tècnica per a la qual no cal viatjar ni anar a llocs exòtics i fins i tot permet treballar 
sense sortir de l’estudi. El macro per si sol està bé, però a mi m’agrada treballar-lo 
més a fons, buscant més expressivitat. En fotografia sempre intento trobar algun 
punt de vista diferent. Un altre tema són els correfocs, un motiu un xic especial i 
també l’arquitectura.

Et limites als temes preferits?
No, ara treballo el retrat. Un tema que sempre m’ha semblat difícil.

T’agrada treballar en temes obligats i temps limitat?
Sí, sempre hi ha temes que m’ajuden a descobrir coses noves. Pel que fa a tre-
ballar contra rellotge, no és el que prefereixo, però, quan m’hi poso, ho faig prou 
ràpid.

Has	fet	algun	curs	per	aprendre	fotografia?
N’he fet algun a través de l’Associació, però per començar sóc autodidacta. Un 
canvi molt important va ser quan la fotografia va passar d’analògic a digital. En 
el primer cas depenia dels laboratoris i en canvi ara puc controlar, jo mateix, els 
resultats.

Què	li	aconsellaries	a	algú	que	volgués	iniciar-se	en	la	fotografia?
Paciència! 

M - ?
Hi ha persones que volen avançar molt ràpid i la fotografia vol calma.

Sé que has obtingut molts premis, potser no cal fer tota la llista, però, en 
destacaries algun?
A part de diferents Rallis, el del Palau de la Música, el del Correfoc i el de la Xarxa 
de Parcs de la Diputació.

Voldries	dedicar-te	professionalment	a	la	fotografia?
Prefereixo la fotografia com a amateur. 

Tens	altres	afeccions	a	part	de	la	fotografia?
Sí, i ara que tinc més temps, al no estar a la Junta, les redescobreixo són: el món 
del te, el Tai-txi i la pintura xinesa. Com pots veure tot està relacionat.

Moltes gràcies, Juanjo, per les teves paraules. Felicitats i èxits!
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Les seves fotografies
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20EL REPORTATGE 20Dolors Porredón, fotògrafa i retratista  per Marina Arimany i Frederic Monmany.

A vegades la vida et fa un regal i l’altre dia quan vàrem  anar a xerrar 
amb la Dolors Porredón en vaig tenir un. Trobar una persona apassio-
nada per la seva feina, que la viu intensament, que a més a més és una 
artista, una profunda coneixedora de la fotografia i del retrat,..., no és 
un regal ?
Més que una entrevista aquest article vol ser un recull d’idees extretes 
d’una conversa amb ella.

LA LLUM
• Fotògraf i retratista: totes les idees condueixen a la llum i a la figura.
• El més importat és tirar bé la fotografia, mirar la llum per on ve.
• No has d’esperar retocar-la a l’ordinador, la foto l’has de fer bé des 

de el mateix moment en que fas el tret.
• Saber on és la llum i què hi vols en aquesta fotografia.

EL MOMENT DEL RETRAT, és el centre del seu treball, la majoria de 
les idees giren al voltant d’aquest tema. Pot estar parlant d’un retrat una 
bona estona, totes les interioritats, tot allò que la resta de mortals no 
veiem i ella t’explica amb naturalitat.

• S’ha de buscar el moment ideal.
• Els retrats han de tenir missatge, complicitat entre el fotògraf i el  

personatge retratat. Les fotografies t’han de dir alguna cosa, tu ob-
serves i un cop observes fas el tret.

• Un casament és un moment irrepetible i no pots fallar, la llum, el 
glamur. Has d’ajudar, no has de fer nosa.

• S’ha de dialogar amb el personatge abans de fer un retrat.
• L’estat d’ànim d’una persona es reflecteix en la fotografia.
• S’ha d’intentar captar la imatge en el moment oportú.
• És una feina alegre, s’ha d’intentar que siguin ells, en el reflex dels seus ulls i en la posició de les mans.



21EL REPORTATGE
Dolors Porredón, fotògrafa i retratista

PROJECTES PERSONALS, pel proper any, 2014, sortirà a la llum el llibre 
de retrat “Memòria viva de Formentera”.

• Quan vull fer un retrat m’acosto amb naturalitat, explico el perquè vull fer-
ho i que la persona m’agafi confiança i després em parla ella i normalment 
el primer dia no faig la foto quedem per un segon dia tornem a parlar i fem 
les fotos.

• Una idea fotogràfica s’ha d’explicar no es pot intuir.
• Has de conèixer la gent i respectar-la, l’experiència et dona aquest plus.
• Si faig cent fotos a una persona com a màxim en trio tres i si pot ser una, 

millor.
• M’agradaria fer un projecte sobre una feina social que t’aporti alguna cosa 

de caire humà, poder retratar treballs d’ONG’s, m’encantaria. Per exem-
ple fer un reportatge sobre les escoles del Tibet, seria un regal, l’època del 
glamur ja l’he superat una mica.

CONSELLS, amb anys d’experiència i havent-les vist de tots els colors els 
seus consells són bàsics i fonamentals.

• És importat que un fotògraf sàpiga que vol fer.
• Molta gent tira 1000 fotos i no les torna a mirar. S’ha de tenir consciència 

fotogràfica. 
• S’ha de tenir la feina ben arxivada, disc dur extern, còpies amb DVD, el 

que faci falta.
• La sensibilitat i la fotografia van juntes. Si no saps prémer el clic en el mo-

ment adequat, amb totes les mateixes condicions no fas la mateixa foto i 
això no es pot ensenyar, s’ha de portar dins.

FUTUR, continuar amb la seva filla Georgia, ja fa anys que treballen juntes.

• A la meva filla li he ensenyat la tècnica, però la sensibilitat és seva.
• Els clients venen al meu estudi per la qualitat del meu treball i l’experiència 

de 40 anys. 
• Ara Internet et posiciona en el món. Val la pena que mireu el seu blog 

(http://dolorsporredon.com/fotografies/fotograf-granollers/)
• Desitjo seguir treballant amb tranquil·litat, gaudint de la feina i de nous pro-

jectes.

I ara gaudiu dels seus retrats.
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Dolors Porredón, fotògrafa i retratista

David Janer: La diagonal que surt de la seva mirada i desplaçant 
la figura, dóna força al retrat.

Emma: L’impacte de la fotografia és la mirada curiosa del nadó reforçada pels 
espais blancs et centra a la seva carona, reforçada pel color vermell de la  gorra.
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Dolors Porredón, fotògrafa i retratista

Nu de home en B/N: El dramatisme d’aquesta fotografia, és 
la seva pròpia senzillesa, jugant amb els matisos grisos i la 
textura, que juntament amb la posició del cos de súplica i 
amagant el seu rostre.

Maternitat: La il·luminació i la posició dels braços tanquen el circuit maternal de 
protecció i el B / N reforça mes la figura.
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Dolors Porredón, fotògrafa i retratista

Ballarina: El moviment del vestit, la il·luminació i la posició del 
seu cos,  fan un triangle perfecte que els ulls et van a la seva 
mirada somniadora.

Nu noia: La doble figura que ens dóna la llum que entra i il·lumina el seu 
cos, fan la imatge més impactant.



25EL REPORTATGE
Dolors Porredón, fotògrafa i retratista

Avi amb net: Una imatge val més que mil paraules. El tractament 
del B/N ha sigut per aquesta imatge una part important.

Nena expressiva: La fotografia és una explosió de colors, que 
fan que ressaltin encara mes els preciosos ulls i els cabells 
foscos d’aquesta nina.



TÈCNICA
Xavi Mañosa i UN VESTIT DE LLUM     http://www.italler.com/

26



27TÈCNICA
Us plantejo una recepta/exercici per fer un vestit de llum per a un maniquí. (Si teniu disponible un/una model 
per portar-ho a terme encara us divertireu més). 
Podeu descarregar les fotografies per poder realitzar aquest exercici aquí.

Els ingredients que he utilitzat han estat:

Un maniquí (La Claudia)

Una càmera réflex Nikon D90

Un rotlle de paper vegetal 

Una tela de color negre

Un lot, cinta adhesiva, una gelatina de color blau 
(cel·lofana, plàstic de color o qualsevol altre filtre que 
pugui donar color al llum del lot).

https://dl.dropboxusercontent.com/u/27821762/Imatges_per_exercici.zip%23https://dl.dropboxusercontent.com/u/27821762/Imatges_per_exercici.zip


TÈCNICA

Un focus de les obres de 500W

Unes plaques/planxes de porex grans (també pot ser un 
cartró gran, una porta blanca, una tela, etc.)

Un clic de Famobil

Esteu a punt?
Comencem!

28



TÈCNICA
Esquema cenital:

A:       És la roba de color negre. La seva finalitat és absorbir la llum al màxim possible. Estarà 
          col·locada a 1,5 metres aproximadament del model F.
B i C: Son les dues plaques de porex o reflectors blancs i tenen finalitats molt diferents.

La placa B la col·locarem a 75cm. aprox. de distancia del fondo negre i paral·lela a ell. Ens fa la funció de “tancar” la 
llum, ajudant-nos a concentrar-la cap al paper vegetal E i fa de reserva al fondo negre, evitant que ens quedi il·luminat. 
Així aconseguirem més quantitat de llum que arriba al model i un negre més pur.

La placa C la col·locarem al costat oposat de la llum principal i lleugerament entregirada, a uns 75cm. aprox. de distan-
cia del model. Aquesta placa blanca en oferirà una llum de replè fent més suaus les ombres i aconseguint fer l´efecte 
de llum secundaria. Podeu apropar o allunyar aquesta placa per ajustar el punt de claror desitjat.

29



D: És el punt de llum principal i únic. Estarà col·locat lleugerament a la contra de la Claudia per aconseguir donar 
volum al model.

E: És el rollo de paper vegetal. Ens donarà una llum suavitzada, amb ombres més suaus que la llum directa, 
i molt similar a una llum de finestra. Aquest difusor estarà situat a uns 30 cm. del punt de llum D. (Aneu amb 
compte de no aproximar-lo excessivament. Apropar-lo més del compte pot fer obligatori trucar al 112)

F: La Claudia, que és la maniquí d´estudi. Vosaltres podeu fer-ho amb un maniquí, l´objecte que vulgueu, amic/
amiga, etc.

G: La càmera per fer la foto, doncs clar !!! Jo he utilitzat una Nikon reflex D90 per mostrar que no cal una càme-
ra super sofisticada per poder-ho fer. Si teniu una càmera superior perfecte i si és més senzilla també podreu 
portar a terme aquest exercici sense cap problema.

Ja tenim l´esquema teòric, passem a la pràctica?

Som-hi !

TÈCNICA

Un cop muntat tot plegat, i la càmera ajustada a ISO 200, m´ha donat una mesura de 1seg i diafragma f/16. La 
temperatura de color estava ajustada per a llum de tungstè (llum d´interior/llum artificial).

Molta atenció al fet que estem treballant amb llum continua. Aquest fet ens obliga a fer una exposició llarga que, 
quant utilitzem objectes com la Claudia, cap problema per què no es mou però si tenim a una persona i no vo-
lem que ens surti moguda ens veurem obligats a:
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TÈCNICA
1 - Obrir el diafragma i treballar amb velocitats més ràpides. En aquests cas, per fer-ho d´una manera propor-
cional, seria: 1/2 seg f/11 – 1/4 seg f/8 – 1/8 seg f5,6 – 1/15seg f4 – 1/30 f4 – 1/60 f2,8 – 1/125 f2 – 1/250 f1,4 
(obertures màximes de diafragma depenent del tipus d´objectiu). Totes aquestes combinacions ens donaran la 
mateixa exposició correcte d´imatge, permetent utilitzar velocitats d´obturació més altes, tret del fet que tindrem 
menys profunditat de camp.

2 - Utilitzar un flaix que ens permetrà treballar a diafragma fixe i velocitat de sincronització 60, 125 o més, depe-
nent del model de càmera. El flaix ens “congelarà” la imatge.

Tornem-hi!

He fet 3 exposicions en format Raw per acabar de determinar l´exposició correcte que més bé pugui utilitzar pel 
fotomuntatge final. Cadascuna d´elles tenia una diferencia d´1 pas deixant la prioritat d´obertura a diafragma f16 
(jugant amb el temps d´exposició).

1/2 seg f16 1 seg f16 1,5 seg f16

En aquest cas el “revelat” del format Raw ha estat fet sense ajustar res, de manera que el resultat és fruit del 
treball de composició, il·luminació i exposició que hem estat fent a l´hora de capturar la imatge (com ha de ser, 
vaja!!!).

Després de veure el resultat de les tres exposicions he seleccionat la mes fosca, que correspon a la primera me-
sura original subexposada en 1 pas. He triat aquesta imatge perquè el fondo negre és millor pel què pretenem 
i la Claudia ens ofereix bons valors per poder acabar d´ajustar el contrast.

Visca, anem bé !!!
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Passos a seguir:

1er. traurem a Claudia del seu lloc per posar-nos-hi nosaltres.
2on. Tancarem el llum principal i ens quedarem completament a fosques.
3er. Dispararem la càmera. L´exposició comença!!! Com que estem a fosques no passarà res fins que posem 
en marxa el lot. Molta atenció de no ensopegar amb res i aconseguir situar-se en el lloc correcte a on tenim el 
focus. (Això és tota una aventura molt divertida).
4rt. Un cop situats a lloc (recordem que la càmera està fent la foto) posem en marxa el lot i comencem amb el 
moviment. Aquí la quantitat de llum que arriba a captar la càmera dependrà de la velocitat en que fem el movi-
ment; moviment més lent = llum més “cremada”. Moviment més ràpid = llum amb menys intensitat.

Exemples:

TÈCNICA
Ara ha arribat el moment de fer el raig de llum per “vestir” a la Claudia.

A la càmera deixarem l´obertura de la mateixa manera (f16) i ajustarem el temps d´exposició més llarg per poder 
captar el raig de llum en moviment. En aquest cas he posat el temps d´exposició a 30seg. (que és el temps 
màxim que em permet treballar la Nikon D90). El focus estarà ajustat en manual en el mateix punt en que teníem 
a la Claudia enfocada.

Aquest efecte de pintar amb llum el farem agafant el lot davant de la càmera, amb el filtre de color subjectat amb 
la cinta adhesiva i fent un moviment d’esquerra a dreta en descens. És molt important que la llum no “apunti” 
mai directament a l´objectiu per què crearem reflexos interns no desitjats i també podríem sobreexposar zones 
del raig de llum en moviment a la imatge final.

Moviment ràpid Moviment mig Moviment lent
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Aquí els resultats també dependran de la potencia del lot que utilitzeu. Si el Sr. Bigas utilitza el seu lot de 20.000.000 
de candeles o + .... caldrà anar molt ràpid!!!

Molt bé, ja tenim les imatges. Ara anem a obrir-les amb el Photoshop i anem a fer la composició final:

Obrirem les dues fotografies seleccionades; una de la Claudia i la fotografia del raig de llum blau, les posarem 
una al costat de l´altre.

TÈCNICA

Primerament ajustarem la imatge de la model, ens farà falta una imatge en blanc i negre (per què el color de la 
model no ens afecti posteriorment el color del raig de llum.

Anirem a la barra de menú Imatge / Modo / Escala de Gris i convertirem la imatge a B&N.
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TÈCNICA

I ara augmentarem el seu contrast definint molt 
be els valors d´altes llums i les zones d´ombra 
ajustant els nivells. Barra de menú Imatge/Ajus-
tar/Nivells
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TÈCNICA
Val la pena destacar que els valor que podeu veure en el histograma serveixen per a la imatge seleccionada i 
que per altres imatges aquests valors poden canviar.

Molt be, ja tenim la imatge a punt per posar-la com a capa a sobre de la imatge del raig de llum. Fem-ho?

Ho farem seleccionant l´eina “mover” que trobareu a les eines o amb la tecla V en el teclat.

És molt important que feu clic amb l´eina a sobre de la Claudia i premeu la tecla majúscula al mateix temps. Pré-
mer la tecla majúscula farà que la imatge quedi perfectament encaixada a sobre de l´altre imatge.

En aquest moment podeu, sense deixar de prémer el ratolí ni la tecla majúscula, desplaçar la imatge cap a la 
dreta. En el moment que deixeu de fer clic, podreu veure a la Claudia a sobre de l´altre imatge i la podreu tenir, i 
veure, en forma de capes.

I el resultats seran aquests:

Ara be quan la maten!!!

Anirem a la capa de la Claudia (Layer 1, el color a l´etiqueta indica que està seleccionada) i desplegarem el menú 
que ens dona un grapat de tipus de fusió d´imatge.

Fem clic a sobre de Oscurecer.... et voilà, aquí el resultat:
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TÈCNICA

Ooooooooh!!!
El fondo de color negre enfosqueix el raig de llum i només ens el deixa veure fins allà a on està la Claudia. Les 
ombres de la Claudia (els mitjos tons) enfosqueixen el raig de llum i li dona cert volum.

Molt bé, ara tornarem a fer la mateixa operació d´abans, és a dir repetirem el primer pas que hem fet, tornarem a 
posar de nou la imatge en blanc i negre contrastada de la Claudia a sobre d´aquesta imatge. Si? El resultat serà 
que tindreu 3 capes i deixareu de veure la imatge que havíem aconseguit. Brrrrrrr, tant xula que era!!
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TÈCNICA

Tranquils que ara anirem a la part inferior 
d´aquesta pestanya Capes i farem clic a 
sobre del botonet de la rodoneta. Això el 
què farà es crear una mascara de capa.

Podrem veure que no ha passat res de res per què 
la mascara de capa està de color blanc i per tant 
ens mosta la capa Layer 2. Per fer que aquesta 
capa quedi “tapada”, el que farem es convertir la 
màscara de capa en una capa negre. Ho farem 
anant a la barra de menú Imatge, Ajustaments, In-
vertir. Fixeu-vos bé que a la màscara de capa surtin 
els “corchetes”. Això vol dir que està seleccionada. 
Si els “corchetes” estan a la imatge de la Claudia la 
convertireu en negatiu.
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TÈCNICA
Així podrem veure que la màsca-
ra de capa s´ha convertit en negre 
“ocultant la capa Layer 2 i podem 
tornar a veure a la Claudia pinta-
da. Visca!!!!

El següent pas i final: Farem que es vegi el cap de la Claudia i només 
li deixarem el vestit de llum de coll cap avall (per tapar-li les vergon-
yes).
Primer de tot seleccionarem l´eina pinzell de la barra d´eines (lletra B 
del vostre teclat).

Posarem el pinzell a sobre de la imatge i farem clic en el botó dret del ratolí per poder veure les opcions del pin-
zell. Desplaçarem la fletxa de la mida per tenir un diàmetre que ens agafi tot el cap i part del coll. La fletxa de la 
duresa del pinzell la situarem al màxim de l´esquerra per tenir un pinzell el màxim de suavitzat (això ens oferirà 
un calat molt tou).
Aquí el valor del diàmetre també és vàlid per aquesta imatge. Per altres imatges, i mides d´arxiu, pot variar).
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TÈCNICA

Ara ens fixarem si el selector de co-
lor està en color blanc o en negre. Si 
està en negre no pintarà la mascara 
de capa que ara està en negre i, per 
tant, no tornarem a veure (destapar) 
la imatge Layer 2.

En el selector de color, el color prin-
cipal ha d´estar en blanc i així si que 
pintarà la capa negre. Per fer el can-
vi d´un color a l´altre podeu prémer 
l´intercanviador del selector o be la 
tecla X del vostre teclat.
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Ara ja podem tornar a posar el pinzell a la imatge i 
farem un clic a sobre del cap de la Claudia. Si ho 
hem fet bé (si tenim el color blanc en primer terme 
del selector) veurem que es comença a aparèixer 
la capa que teníem ocultada amb la màscara de 
capa. Com que el pinzell està molt suavitzat, farem 
clic varies vegades fins que tinguem la imatge visi-
ble al nostre gust.

TÈCNICA

El que ha passat a la mascara de capa ha estat que hem fet “un forat/finestra” per deixar veure la capa Layer 
2 que ens havia quedat oculta. El color blanc deixa veure la capa i el negre la reserva deixant veure la de sota.

Ara nomes ens quedaria guardar la imatge per capes per poder-la tornar a editar una altre estona o, si volem 
una sola imatge sense capes, anirem a la barra menú / capes i li direm: Acoblar Imatge.
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TÈCNICA

Espero que us hagi agradat i que us en sortiu fàcilment. Sembla molt complicat però si seguiu els passos arriba-
reu a fer-ho sense problemes.

P. D: Aaaaaaaah!!! M´en oblidava!!! el Click de Famobil és per què no perdeu mai les ganes d´experimentar i de jugar. 
A reveure!!!

Abraçades,
Xavi

41



Seu social
Centre Cívic Jaume Oller
Mare de Déu de Montserrat, 47
08401—Granollers

Correu
afjaumeoller@gmail.com

Web
http://www.afjaumeoller.cat/

Aquesta publicació digital està dirigida als socis de l’AFJO, no té cap ànim de lucre i totes les fotos publicades tenen dret d’autor.

FOCUS

Editorial: Josep Jerez

Maquetació i disseny: Alba Luis

Passat: Jesús Gómez

Futur: Jaume Caballé

On anem: Antoni Sesen

Entrevista: Montserrat Mas

Tècnica: Xavi Mañosa

Reportatge: Marina Arimany i Frederic Monmany-

Correcció: Magda Noguera

mailto:afjaumeoller%40gmail.com?subject=
http://www.afjaumeoller.cat/
http://jaumeoller.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/groups/afjaumeoller/
https://www.facebook.com/AssociacioFotograficaJaumeOller%3Ffref%3Dts

