
Gestió del 
color

per Xevi Vilaregut

....o el menys intentar -ho!
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procesos o dispositius.
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color, no coincideixen amb 
els d’un altre espai, és 

necessària una conversió

els litres de pintura 
d’una marca concreta

falta una taula 
d’equivalència

els litres de pintura 
d’una marca concreta

pintaran amb un 
color semblant, si 

actua el perfil
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Què hem de fer?

Mitjançant cartes de color i aparells 
específics, cal mesurar la resposta al color de 
cada un dels aparells que utilitzem en tot el 

procés fotogràfic.
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Mitjançant cartes de color i aparells 
específics, cal mesurar la resposta al color de 
cada un dels aparells que utilitzem en tot el 

procés fotogràfic.

• monitors

• càmeres
• escànners

• impressions
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• S’optimitza el dispositiu per el seu millor rendiment en 
unes condicions optimes: CAL·LIBRACIÓ

• Es llegeixen les cartes o cunyes segons el dispositiu.

• Es comparen amb els valors teòrics:

• Es crea el perfil ICC.

Comparació

Perfil ICC
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Tipologia
Perfils ICC

Estàndards
0

espais de treball

Perfil de 
dispositius

Dispositius
d’entrada

Dispositius
de sortida

càmera escànner pantalla

monitor

Dispositius
per visió

impressoraimpremta

printer, laboratori...
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Assignar un perfil, normalment ho fan els 
dispositius:

• La càmera en el moment de fer la foto si la fas 
amb jpg. 

• L’ escànner en el moment de crear la imatge.
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NOMÉS s’assigna  un perfil quan:
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• Obres una imatge, veus, o el programa et diu que 
no té perfil incrustat, si saps quin hauria de ser:
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NOMÉS s’assigna  un perfil quan:

• Obres una imatge, veus, o el programa et diu que 
no té perfil incrustat, si saps quin hauria de ser:
assigna’l, si no el saps....problemes!. Ves provant

• Escanneiges una imatge, tens perfil propi 
d’escànner, però el programa que el gestiona, no 
et deixa assignar -lo, fes-ho quan l’obris.
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Què passa quan assignes?

S’ha assignat el 
mateix

document amb els 
mateixos valors de 

RGB a quatre espais 
diferents.

Perfils de dispositius
Com els hi posem

Assignar

12



Què passa quan assignes?

S’ha assignat el 
mateix

document amb els 
mateixos valors de 

RGB a quatre espais 
diferents.

Els valors numèrics no 
canvien, però el color NO 

és el mateix.

Perfils de dispositius
Com els hi posem

Assignar

12



Què passa quan assignes?

S’ha assignat el 
mateix

document amb els 
mateixos valors de 

RGB a quatre espais 
diferents.

Els valors numèrics no 
canvien, però el color NO 

és el mateix.

Perfils de dispositius
Com els hi posem

Assignar

12



Perfils de dispositius
Com els hi posem

13



Convertir

Perfils de dispositius
Com els hi posem

13



Convertir
S’ha de convertir quan:

Perfils de dispositius
Com els hi posem

13



Convertir
S’ha de convertir quan:

• Obres una imatge i porta un perfil d’entrada, 
converteix a un espai de treball, és millor per fer -

hi ajustaments.
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Conversions de perfil
Els propòsits

Quan es converteix 
d’un perfil a un 

altre, s’ha de fer un 
càlcul.
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Conversions de perfil
Els propòsits

Quan es converteix 
d’un perfil a un 

altre, s’ha de fer un 
càlcul.

Fem servir els 
propòsits com a 

fórmules per 
calcular.
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Els propòsits

N’hi han quatre tipus, però habitualment en 
fotografia en fem servir bàsicament dos:
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Conversions de perfil
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Conversions de perfil
Els propòsits

Relatiu colorimètric
Els colors fora de gamma, es situen just al límit del 

perfil de desti. Els que són dins la gamma no 
canvien.

16



Conversions de perfil
Els propòsits

17



Conversions de perfil
Els propòsits

Perceptual

17



Conversions de perfil
Els propòsits

Perceptual

17



Conversions de perfil
Els propòsits

Perceptual

Tots els color canvien en percentatge,  fins que 
entren dins el perfil de destí.
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advertiu al laboratori que el porten.

• Per norma general:
- conversions entre espais similars, escolliu el 
relatiu colorimètric.
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perceptual.
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Incrustar

Si estàs treballant amb una imatge que té un perfil, 
quan guardis la foto, cal que asseguris que la casella 

estigui activada.
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Instalar perfils
• Si imprimiu a casa, podeu baixar -vos els perfils de 

la vostra impressora a la pàgina web del fabricant 
del paper.
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Instalar perfils
On han d’anar:

• amb Windows: botó dret sobre el perfil, clicar: 
instalar perfil, tot sols aniran a la carpeta que toca.

• amb Mac, copiar -los a la carpeta:
 /Library/Application Support/Adobe/ColorSync/
Profiles
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Flux de treball
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• Si són amb JPG,PSD o TIF, assegurar - vos de que 
porten perfil incrustat, el millor és ajustar el 
Photoshop d’aquesta manera:

Flux de treball
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La Captura
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•Per càmera:
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Flux de treball

•Per càmera:
- Fer les fotos amb raw ....evidentment!
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La Captura

Flux de treball

•Per càmera:
- Fer les fotos amb raw ....evidentment!
- Si necessiteu fidelitat de color, incloure una 

carta - color checker - o al menys una de balanç 
de blanc.
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• Per escànner:
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Flux de treball

• Per escànner:
- Si heu creat un perfil propi per a diapositives, 

utilitzeu-l’ho si el programa us deixa. Per 
negatius utilitzeu el genèric del escànner, i 
llavors convertiu al espai de treball que escolliu.
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La Captura

Flux de treball

• Per escànner:
- Si heu creat un perfil propi per a diapositives, 

utilitzeu-l’ho si el programa us deixa. Per 
negatius utilitzeu el genèric del escànner, i 
llavors convertiu al espai de treball que escolliu.
- Sense perfil propi, utilitzeu el genèric i 

convertiu a espai de treball per els ajustaments.
- Amb els dos casos, ProPhoto és un espai bo per 

recuperar colors molt saturats, per que us entrin 
dins l’espai habitual.
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La Captura
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Reveladors Raw
En cas que necessiteu la màxima fidelitat de color, 
feu  perfil de càmera per cada “condició llumìnica”.

Si utilitzeu el Càmera Raw, o el 
Ligtroom,

Una carta com aquesta us pot ajudar:

Si utilitzeu el altres reveladors, 
podeu fer servir la Color Checker, o 

una  iT8 

Flux de treball
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Reveladors Raw
Flux de treball
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Reveladors Raw

Amb Camera Raw o Lightroom

Flux de treball
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Reveladors Raw

Si feu una foto incloent la carta, mitjançant 
l’aplicació Color Checker Passport

Flux de treball
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Reveladors Raw

Si feu una foto incloent la carta, mitjançant 
l’aplicació Color Checker Passport

• Amb Ligtroom, feu botó dret sobre la foto: 
Exportar/Color Checker Passport/poseu nom i 
reinicieu el programa. En el mòdul de revelat, a 
mà dreta, a l’últim camp, el de calibració de 
càmera, escolliu el perfil que heu creat. Apliqueu 
el perfil a totes les fotos amb aquesta mateixa 
situació luminica, reveleu al vostre gust.
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Reveladors Raw

Si feu una foto incloent la carta, mitjançant 
l’aplicació Color Checker Passport

• Amb Camera Raw, primer arrossegeu la imatge de 
la carta amb format DNG sobre el programa 
Color Checker Passport, que es pot ejecutar 
independentment, i poseu-hi un nom al perfil. Un 
cop obert el Camera Raw, aneu a l’ultima 
pestanya, la de calibració, i escolliu el perfil creat.
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Reveladors Raw
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Reveladors Raw

Amb altres revelador raw

Flux de treball
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Reveladors Raw

Creeu el perfil amb el programa que s’escaigui.
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Reveladors Raw

Creeu el perfil amb el programa que s’escaigui.
Si treballeu amb aquests programes:
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Reveladors Raw

Creeu el perfil amb el programa que s’escaigui.
Si treballeu amb aquests programes:

• Capture One
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Reveladors Raw

Creeu el perfil amb el programa que s’escaigui.
Si treballeu amb aquests programes:

• Capture One
• Bible Pro
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Reveladors Raw

Creeu el perfil amb el programa que s’escaigui.
Si treballeu amb aquests programes:

• Capture One
• Bible Pro
• DxO

Flux de treball
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Reveladors Raw

Poden incloure un perfil d’entrada, 
poseu-l’hi.

Flux de treball
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Reveladors Raw

Flux de treball
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Reveladors Raw
En cas que NO necessiteu la màxima fidelitat de 

color:

Flux de treball
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Reveladors Raw
En cas que NO necessiteu la màxima fidelitat de 

color:

•  Treballeu amb un espai de color ampli, millor 
Adobe RGB que sRGB.
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Reveladors Raw
En cas que NO necessiteu la màxima fidelitat de 

color:

•  Treballeu amb un espai de color ampli, millor 
Adobe RGB que sRGB.

• Per arxiu, sempre és millor quedar - vos amb un 
espai ampli, que no amb un de petit, doncs 
sempre serem a temps de convertir - l’ho al que 
ens faci falta.
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El destí
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Bàsicament tenim tres destins finals 
per les notres imatges:

El destí
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• Paper
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Arxiu

• Si no us cal procés afegit, guardeu les imatges amb 
Raw.

• Si les heu de processar, guardeu-les amb un espai 
de treball ampli, com ara Adobe RGB.

• No s’han de guardar amb CMYK, encara que el 
destí sigui la impressió amb offset, ocupen un 25% 
més d’espai, possiblement perdeu gamma.

El destí
Flux de treball
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El destí
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La pantalla

El destí
Flux de treball
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• Si no teniu el monitor calibrat i amb perfil, MAI 
estareu segurs de veure realment com són les 
imatges. 

La pantalla

El destí
Flux de treball
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La pantalla

• Encara que tingueu perfil, no tots els programes 
l’utilitzen. El visor de Windows, no ho fa, utilitzeu 

el Photoshop o el Bridge

El destí
Flux de treball
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La pantalla

• Per penjar a la web, sempre convertiu les imatges 
a sRGB.

El destí
Flux de treball
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La pantalla
• Si les penjeu amb un perfil diferent, només les 

veureu correctament amb navegadors que gestion 
el color, com ara Firefox (activant -ho previament) 

i  Safari. 
L’ Explorer NO gestiona el color!!!.

El destí
Flux de treball
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La pantalla

• Si feu un passi de diapositives, o bé, convertiu -les 
a sRGB, o bé, utilitzeu un programa que utilitzi el 

perfil del monitor, com Bridge, o Lightroom.
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La pantalla

• Si ho feu amb projector, feu - l’hi un perfil abans.

El destí
Flux de treball
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La pantalla

• Si ho feu amb el monitor, no caldrà si en teniu un.

El destí
Flux de treball
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La pantalla

El destí
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El paper

El destí
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El paper

• Tingueu en compte que si ho compareu amb la 
pantalla, encara que es gestioni tot correctament, 
la pantalla és llum activa, no ve reflexada.

El destí
Flux de treball

31



El paper

• Treballeu amb la lluminositat de monitor 
adequada, valors de 100-110 són suficients, si són 
més alts, sempre veureu les vostres fotos 
impresses més fosques.
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• Demaneu al laboratori amb quin perfil ho volen, i 
convertiu-les al perfil que us diguin si us ho 
demanen.
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• Demaneu al laboratori amb quin perfil ho volen, i 
convertiu-les al perfil que us diguin si us ho 
demanen.

• Si tenen perfils propis i es poden descarregar, 
podeu fer un previsualització amb el Photoshop 
abans: 
- Vista/Ajustes de prueba/escolliu el perfil de 

destí.
- Si activeu “l’Aviso de gama”, us marcarà els 

colors que quedin fora de gamma amb gris, 
podeu corregir - lo amb un ajustament de curves 
o de tons.
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El destí

El paper
• Per enviar una foto a la impressora: 
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els de imatge ho solen fer, però Windows, per 
defecte no ho fa.
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El destí

El paper
• Per enviar una foto a la impressora: 

- ajusteu la mida.
- escolliu un programa que gestioni el color, tots 

els de imatge ho solen fer, però Windows, per 
defecte no ho fa.
- un cop a panell d’impressió, trieu: Photoshop 

gestiona els colors, per exemple.
- escolliu el perfil per el paper que voleu.
- un cop al controlador de la impresora, escolliu 

que NO gestioni el color, ja ho farà el programa.
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• Si ho feu tot bé...teniu més possibilitats de que les 
vostre còpies s’assemblin a el que veieu per pantalla.
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• Si ho feu tot bé...teniu més possibilitats de que les 
vostre còpies s’assemblin a el que veieu per pantalla.

• Si encara hi han diferències repasseu -ho, 
possiblement us ha passat quelcom per alt.

• La qualitat del monitor, de la impressora o el paper, 
hi tenen força a veure.... per alguna cosa hi ha 
diferents preus.

• Si heu d’invertir en quelcom, primer invertiu en el 
monitor
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