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Introducció

Navegant per internet en cerca d’informació sobre 
mètodes i procediments per la digitalització de nega-
tius en color, la majoria d’articles, entrades de blog, 
fòrums, etc plantegen el procés com a quelcom molt 
mecànic, supeditat a les característiques de l’equipa-
ment utilitzat i, per tant, amb poc marge per la presa de 
decisions. En la gran majoria de casos, no s’esmenta 
cap mètode ni criteri per reproduir el negatiu amb un 
cert nivell de fidelitat, sinó que es planteja la qualitat 
del procés en base a l’aspecte del resultat final, sen-
se recórrer a la comparació amb la imatge original. A 
mode d’exemple, el fotògraf Sebastien Schlue ter, en un 
article sobre digitalització de negatius en color, afirma:

“While we of course want to get a truthful repro-
duction of the negative, we need to judge our hybrid 
workflow by the final image.  Each scanner and softwa-
re combination will produce slightly different color in-
terpretations. If we accept this and if we can establish 
a reproducible and successful workflow, there is no 
need to question all the mathematical steps involved. 
Basically we need to trust the scanner software and 
how it handles the input values. In my opinion, only the 
final scan counts”. – Sebastien Schlueter1

Abans d’entrar a valorar la conveniència d’aquest 
plantejament, caldria definir quina és la finalitat de la 
digitalització i, per tant, quin és el criteri per valorar la 
qualitat de les reproduccions obtingudes; si només cal 
basar-se en que la imatge final tingui un bon aspecte, 
i aquí caldria definir què s’entén per “bon aspecte”, o 
si allò que es busca és la màxima similitud a la imatge 
original. I aquí és on entra en joc una característica 
intrínseca dels negatius, la seva raó de ser: el negatiu 
ha estat dissenyat com un mitjà intermedi per produir 
còpies del que serà la imatge final, en positiu.

Per tant, en el moment de digitalitzar un negatiu, 
en realitat no s’està digitalitzant la imatge final, la que 
hagués resultat de fer un procés de positivat d’aquest 
negatiu, sinó que s’està reproduint el propi negatiu, 
és a dir el material intermedi que caldrà processar 
per obtenir una imatge representativa de l’escena que 
el fotògraf va captar. I aquest processament, aquest 

1.  http://www.sebastian-schlueter.com/blog/2015/8/27/
understanding-color-negtaive-film-for-scanning

RESUMEN

En los procesos de digitalización, el uso de 
estándares de gestión del color es indispensa-
ble para garantizar un cierto nivel de fidelidad, 
aunque este no es el único aspecto del procesa-
miento de imágenes implicado en la reproducción 
del color. Un caso especialmente sensible es el 
de los negativos color, que requieren de ajustes 
específicos para la extracción de la máscara y la 
inversión del color. En estos proyectos, hay que 
plantear cuál es el procesamiento óptimo, en fun-
ción de las características del material original, 
pero también en base a unos parámetros que, en 
los procesos de positivado analógico, no siempre 
eran objetivos.

SUMMARY

In the digitisation process, the use of colour 
management standards is indispensable in order 
to guarantee a certain level of fidelity, although 
this is not the only aspect of image processing in-
volved in the reproduction of colour. A particularly 
noticeable case is that of negative colour which 
requires specific adjustments for the extraction of 
the mask and the inversion of colour. In these pro-
jects, it is necessary to consider what the optimal 
processing would be based on the characteristics 
of the original material, but also on the basis of 
parameters which, in the analogue positive pro-
cesses, were not always objective.

“positivat” del negatiu, dependrà de processos i crite-
ris que en la gran majoria de casos es desconeixen, 
donat que no és habitual tenir informació sobre el cri-
teri del fotògraf, autor d’aquelles imatges.

És aquí on, en la perspectiva del fons d’arxiu, és 
necessari establir uns criteris que dependran, en pri-
mer lloc, del nivell de fidelitat que es busca en la di-
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pels colors complementaris als que han arribat a la 
superfície sensible de la pel·lícula [2,3,5].

Donat que els sistemes substractius utilitzen mate-
rials amb un comportament allunyat de l’ideal, l’absor-
ció selectiva dels pigments utilitzats en cada una de 
les capes sensibles no és perfecte. Això implica que 
també absorbeixen certes quantitats de llum dins de 
regions de l’espectre que no són les que els correspon-
dria. El pigment cian, per exemple, només hauria d’ab-
sorbir llum vermella, però també absorbeix llum verda i 
blava. El mateix passa amb el pigment magenta, men-
tre que el pigment groc pràcticament només absorbeix 
la llum blava que li correspon. Tot això provoca efectes 
no desitjats que alteren els colors de la imatge resul-
tant. Per tal de corregir-ho, s’incorpora una màscara 
de pigment que es genera de forma integral a tota la 
imatge durant el revelat del negatiu. Aquesta màscara 
conté una component vermella i una component verda; 
la vermella produeix una imatge positiva vermella que 
és complementària en densitat a la imatge negativa no 
desitjada que es forma juntament amb la imatge cian. 
El mateix succeeix amb la component verda respecte 
de la capa magenta. [2,3]

En la figura 1 es mostren dues corbes característi-
ques d’una pel·lícula negativa en color amb màscara. 
La corba característica representa la densitat assoli-
da a la pel·lícula en funció de l’exposició (quantitat de 
llum). Les corbes R, G i B resultants en realitzar una 
exposició neutra tenen la mateixa forma però nivells 
de densitat diferents. En el cas de l’exposició amb co-
lor vermell, a part de la densitat de vermell assolida, 
també hi ha presència de les altres dues components, 
degut a la presència de la màscara. [1]

Durant el procés d’obtenció de la còpia positiva 
sobre paper, la màscara és extreta mitjançant la utilit-
zació de filtres dicroics CMY, de diferents densitats i 
col·locats entre el negatiu i el paper, que compensen 
les components de color que la formen. Una alternati-
va a la utilització dels filtres CMY consisteix a exposar 
el paper amb llum vermella, verda i blava de forma 
separada, modificant les seves intensitats en funció 
de les components de la màscara. [3]

El paper fotogràfic també està format per tres capes 
sensibles al vermell, verd i blau, que contenen els seus 
pigments complementaris. D’aquesta forma, de la 
imatge negativa que es projecta sobre el paper, s’obté 
la seva complementària (en quant a colors i densitats) 
i, per tant, la imatge en positiu, tal com es va captar. 

Cal tenir en compte que, durant el procés d’obten-
ció de la còpia positiva, les característiques de la imat-
ge resultant, en quant a contrast i color, poden ser di-
ferents respecte de la imatge continguda en el negatiu. 
Això és degut a que el paper acostuma a tenir un rang 
dinàmic inferior al de la pel·lícula, així com una capaci-

gitalització: es tracta d’una còpia de preservació? O 
simplement d’una còpia per difusió o per exposició? 
En tot cas, sempre caldria plantejar-ho com un procés 
el més objectiu possible, sense valoracions subjec-
tives de la persona involucrada en la digitalització i 
aplicant sempre un mateix criteri.

La reflexió que es planteja a partir d’aquí és: el do-
cument de preservació és el propi negatiu, essent la 
obtenció de la imatge final un procés posterior? Quin 
paper juga la imatge que obtenim a partir d’aquí? Amb 
quin criteri es processa el negatiu per obtenir-ne una 
còpia en positiu? És això important?

La resposta a aquestes preguntes segurament 
dependrà, en certa mesura, del plantejament que en 
faci cada arxiu, però fóra bo que aquest plantejament 
es realitzés sobre alguna base fonamentada. És per 
això que en aquest treball s’analitzen les diferències i 
semblances entre els processos de positivat analògic 
i digital, per tal d’establir els criteris de processament 
digital sota un plantejament objectiu, basat en aspec-
tes tècnics i evitant valoracions subjectes al criteri de 
les persones que intervenen en el procés. 

Cal esmentar que els processos que aquí es pre-
senten, no pretenen ser la única opció vàlida. Més 
aviat es plantegen com un exemple de metodologia de 
treball sota un criteri tècnic, que busqui l’objectivitat i 
l’aplicació d’una única metodologia de treball per tot 
el fons d’arxiu.

Procés analògic vs. Procés digital

En els sistemes analògics, la formació d’imatges 
fotogràfiques en color a partir d’un procés negatiu-po-
sitiu es basa en la formació del color mitjançant siste-
mes substractius; és a dir, la generació de pigments 
cian, magenta i groc (CMY) a partir dels espectres ver-
mell, verd i blau (RGB) de la llum visible.

Les pel·lícules negatives en color estan formades 
per tres capes sensibles a les tres franges de llum vi-
sible: vermell, verd i blau (RGB). Habitualment, la capa 
sensible a la llum blava està col·locada en la part su-
perior (mirant a l’objectiu), la capa sensible a la llum 
verda a continuació i a sota d’aquestes dues, la capa 
sensible a la llum vermella. En cada una d’aquestes 
capes, durant el procés de revelat, es genera un pig-
ment del color complementari a aquell al que la capa 
és sensible. Així, a la capa sensible al blau es genera 
una quantitat de pigment groc proporcional a la quan-
titat de llum blava que hi ha arribat. El mateix succeeix 
amb el pigment magenta a la capa sensible al verd 
i amb el pigment cian a la capa sensible al vermell. 
D’aquesta forma, es crea la imatge negativa del que 
ha captat la càmera; és a dir, una imatge formada 
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controlada aquestes transformacions es poden mini-
mitzar [6,7], resulta molt difícil eliminar-les del tot.

Així doncs, el criteri que caldria aplicar per definir 
el procés de positivat a partir d’un negatiu digitalitzat 
no és quelcom evident, donat que no és possible dis-
posar d’un element o imatge de referència que per-
meti establir una metodologia cent per cent objectiva. 
Encara que l’arxiu disposi de la còpia en paper d’un 
determinat negatiu resulta pràcticament impossible 
establir, mitjançant processos d’enginyeria inversa, 
els ajustament de processament d’imatge a aplicar de 
forma metòdica sobre tots els negatius produïts per 
aquell mateix fotògraf. Com a molt, es podria arribar a 
un resultat similar aplicant, només a aquella imatge, 
un processament basat en la prova i error, que perme-
tés arribar a un resultat similar. Aquesta metodologia 

tat diferent de generar contrast. A mode d’exemple, en 
la figura 2 es mostren les corbes característiques de 
diferents tipus de paper; els diferents comportaments 
afecten, principalment, a la representació de les llumi-
nositats i, per tant, al contrast [1]. A més, el color i con-
trast obtinguts en la còpia sobre paper també depen-
dran de les seves característiques sensitomètriques, i 
del procés de revelat químic que s’apliqui.

Finalment, a part del comportament específic de 
cada tipus de paper i revelat, el procés de filtratge per 
extracció de la màscara també pot donar lloc a molts 
diversos resultats, en funció de la combinació de fil-
tres emprats per cada cas.

És evident, per tant, que l’aspecte que tindrà la 
imatge positiva sobre el paper, dependrà en gran me-
sura de les decisions que el fotògraf o el tècnic del 
laboratori prenguin: les densitats i combinació dels fil-
tres emprats per compensar la màscara determinaran 
la presència o no d’una determinada dominant de color 
(neutre, fred, càlid), el tipus de paper afectarà tant al 
color com al contrast, així com els químics i els temps 
de revelat o l’ús de tècniques com les reserves.

Amb tot això, el principal problema que enfrontem 
a l’hora de digitalitzar un negatiu i obtenir-ne la seva 
versió en positiu és que, en la gran majoria de casos, 
no es disposa de tota la informació referent al procés 
de positivat que hagués realitzat l’autor de la imatge. 
Resulta pràcticament impossible conèixer quines de-
cisions hagués pres en quant a tots els aspectes del 
procés que afecten a les característiques i estètica de 
la imatge final.

També cal tenir en compte que, en el procés de 
digitalització, els equipaments i processos emprats 
incorporen algunes transformacions en les imatges, 
diferents d’aquelles implicades en els processos ana-
lògics. Tot i que emprant una metodologia de treball 

Figura 1. Corbes característiques d’un negatiu color amb màscara. A la imatge de l’esquerra, les corbes per cada capa R, G i B en el 
cas d’una exposició neutra. A la imatge de la dreta, les corbes resultants en el cas d’una exposició del vermell. 

Font: The Manual of Photography [1]

Figura 2. Corbes característiques de diferents tipus de paper, 
en funció del seu nivell de brillantor. Les diferències afecten, 

principalment, al contrast de la imatge resultant.
Font: The Manual of Photography [1]
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En la primera fase, el procés es basa en la reproduc-
ció fidel d’un objecte conegut i, per tant, és totalment 
controlable a partir de mesures de qualitat d’imatge. 
En canvi, el processament posterior haurà de partir 
d’una presa de decisions que difícilment es podrà ba-
sar en informació prèvia contrastable.

Reproducció del negatiu com a objecte

Com ja s’ha plantejat en treballs previs [6,7], la 
digitalització de materials fotogràfics amb finalitats de 
preservació, és controlable a partir de mesures objec-
tives de qualitat d’imatge. Aquestes mesures perme-
ten caracteritzar l’equipament i establir els paràme-
tres de captació i processament òptims per obtenir 
reproduccions el més semblants possible a l’original. 
En aquest sentit, es poden controlar atributs de qua-
litat com la nitidesa, l’absència d’artefactes o la cor-
recta representació del to i del color. Essent aquests 
dos últims els que plantegen una especial dificultat en 
la digitalització de negatius en color.

Per la correcta reproducció del color, les eines de 
Gestió de Color permeten obtenir resultats el més sem-
blants possible al negatiu original i realitzar mesures i 
comprovacions objectives [6,7]. Així, mitjançant l’apli-
cació de perfils ICC creats per les condicions especí-
fiques de captació i a partir de mesures de diferència 
de color respecte de referències conegudes, es pot 
controlar el procés sense la necessitat de valoracions 
visuals subjectives. En la figura 4 es mostra un dels 
test de color (la carta IT8.7/1), una de les utilitzades, 
tant per la creació de perfils ICC com per la posterior 
comprovació de resultats, mitjançant el càlcul de dife-

de treball seria poc sòlida, no extrapolable a totes les 
imatges del mateix fons i extremadament lenta.

Com a exemple d’aquesta problemàtica, en la figu-
ra 3 es mostra un cas real relacionat amb la situació 
plantejada en el paràgraf anterior. Es disposava d’un 
negatiu i d’una còpia en paper d’aquest mateix nega-
tiu, i ambdós es van digitalitzar intentant obtenir dues 
reproduccions el més fidels possible als originals. A 
l’hora de processar el negatiu per tal d’obtenir la seva 
versió en positiu, va resultar molt difícil obtenir un re-
sultat similar al de la còpia en paper, sobretot si s’in-
tentava fer mitjançant l’aplicació d’eines i transforma-
cions que afectessin a tota la imatge per igual i que 
tinguessin una certa coherència. El desconeixement 
sobre els processos implicats en l’obtenció d’aquella 
còpia en paper feia inviable establir un mètode rigorós 
a partir d’aquesta imatge. Finalment, es va optar per 
aplicar el procés que es descriurà més endavant en 
aquest treball; un procés aplicable de forma satisfac-
tòria a tots els negatius i que parteix d’un criteri tècnic 
preestablert. Com es pot observar, aquesta imatge 
conserva més informació que la imatge de la còpia 
en paper i, per tant, se suposa que és més similar al 
contingut real del negatiu.

La digitalització dels negatius en color

A partir de tot allò exposat en l’apartat anterior, 
sembla clar que la reproducció de negatius en color 
és un procés amb dues fases molt diferenciades; per 
una banda, la reproducció del negatiu com a objecte 
i, en una fase posterior, el processament d’aquest ne-
gatiu per obtenir la imatge en positiu i sense màscara. 

Figura 3. Imatges corresponents a a) la reproducció d’un negatiu en color de 135mm, b) la reproducció d’una còpia en paper del mateix 
negatiu i c) la imatge obtinguda a partir de processar el negatiu digitalitzat per invertir els colors i extreure la màscara.

Font: imatges del fons Juli Torres, cedides pel CRDI – Ajuntament de Girona

a b c
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rència de color entre original i reproducció. En el cas 
dels negatius en color, les mesures serien vàlides per 
valorar la fidelitat del negatiu, però no la del positiu que 
se n’extrauria posteriorment mitjançant processament, 
ja que no es disposaria de cap element de referència, 
tal com s’ha explicat en l’apartat anterior.

En quant a la reproducció del to (lluminositat i con-
trast), mitjançant un test amb densitats òptiques co-
negudes i l’obtenció de la corba OECF (Optoelectronic 
Conversion Function), és possible determinar quins 
ajustaments de processament permeten optimitzar-ne 
la reproducció. A la Figura 5 es mostra el test Stouffer 
T4110, que conté pegats de gris amb densitats cone-
gudes, sobre un suport translúcid. Aquest test resulta 
molt útil per la obtenció de la OECF (Figura 6), així com 
per altres mesures relacionades amb el to.

A partir d’establir els processos òptims de capta-
ció i processament, mitjançant les mesures de qua-
litat d’imatge, la digitalització de qualsevol material 
en color es pot realitzar amb una certa garantia que 
s’està obtenint una reproducció el més fidel possible 
a l’original. També s’evita, d’aquesta manera, haver 
de fer comparacions visuals entre l’original i la còpia 
obtinguda o fer valoracions personals sobre quin hau-
ria de ser el resultat correcte. 

Val a dir que, en aquest punt, moltes vegades re-
sulta difícil defugir de la valoració visual i del criteri 
subjectiu ja que, d’una forma més o menys conscient, 
aquell qui s’encarrega de la digitalització busca la ob-
tenció de bones imatges (com a resultat final), obli-
dant que està reproduint un objecte contenidor d’una 
imatge amb unes característiques de qualitat pròpies.

A mode d’exemple, la figura 7 mostra el resultat 
de la reproducció d’un parell estereoscòpic Autocrom, 
aplicant dos criteris de processament diferents (se-
gons mesures objectives i segons valoració subjecti-
va). Quan es va realitzar aquesta digitalització, l’apli-
cació del processament establert a partir de mesures 
objectives donava com a resultat una imatge fosca i 
amb una dominant de color magenta (imatge a) de 
la figura 7). Aquest fet va fer pensar que el procés 
potser no s’havia aplicat de forma correcta i que la 
imatge que s’havia d’obtenir havia de ser alguna cosa 
semblant a la imatge b) de la figura 7, més lluminosa 
i amb una dominant de color més neutra. En comparar 
posteriorment la imatge sobre pantalla calibrada amb 
l’autocrom original (visualitzat a través d’estereosco-

Figura 4. Carta de color IT8.7/2, utilitzada per la Gestió del Color.

Figura 5. Test Stouffer T4110, utilitzat per mesures de reproducció del to.

pi) es va comprovar que la reproducció més fidel era la 
primera, fosca i amb dominant magenta. Calia confiar 
en les mesures objectives i calia recordar que s’esta-
va reproduint un objecte-imatge amb unes caracterís-
tiques pròpies, potser allunyades del que seria una 
fotografia correctament captada.

Tot i que no s’ha utilitzat un negatiu en color per 
aquest exemple, la idea que se n’extreu és la matei-
xa, al tractar-se igualment d’un objecte en color, inde-
pendentment del seu contingut.

Processament del negatiu per obtenir la 
imatge en positiu i sense màscara

Un cop s’ha digitalitzat el negatiu, seguint els pro-
cediments controlats descrits a l’apartat anterior, es 
disposa d’una reproducció més o menys fidel del ne-
gatiu original. Aquesta reproducció, essent estrictes, 
hauria de ser la considerada com a còpia de preserva-
ció, donat que no ha patit cap processament posterior 
que impliqui una transformació respecte del material 
original. Està clar, però, que el negatiu per si sol no 
mostra una imatge interpretable a simple vista i, per 
tant, resulta de poca utilitat dins d’un arxiu d’imatges. 

És a partir d’aquí quan cal processar la imatge ob-
tinguda per tal d’extreure’n la versió en positiu i sense 
màscara; és a dir, la imatge final ja positivada. I és 
aquest el procés que planteja una dificultat afegida: 
la inexistència d’elements de referència que indiquin 
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aquestes característiques són pròpies de la imatge i no 
són resultat d’una mala digitalització. 

A mode d’exemple, en la figura 8 es mostren les 
reproduccions, positivades i sense màscara, de dues 
tires de negatius en color d’una sèrie captada sobre 
una mateixa pel·lícula, digitalitzades i processades de 
la mateixa forma. Es pot observar com, en una ma-
teixa tira, hi ha una imatge subexposada i una altra 
sobreexposada; ambdues han estat digitalitzades amb 
la mateixa exposició i han estat processades amb els 
mateixos paràmetres, donat que formen part d’una úni-
ca captura. Així doncs, com que el procés s’ha realitzat 
tenint en compte totes les condicions descrites, es pot 
afirmar que els negatius i, per tant, les imatges que en 
resulten, ja tenien aquestes característiques d’origen; 
ja eren així. Per tant, si el que es cercava en aquest 
cas era una reproducció fidel, la metodologia de treball 
emprada en aquest cas seria vàlida. En canvi, si la fina-
litat del procés és obtenir unes imatges finals el més 
correctes possible a nivell estètic, a partir d’optimitzar 
cada negatiu, ara caldria processar cada imatge de for-
ma individual. Aquest processament implicaria, inevi-
tablement, tractar cada una de forma diferent i aplicar 
criteris subjectius, segons el gust i les valoracions de la 
persona que realitzés aquest processament.

Una proposta de metodologia per la 
digitalització de negatius en color

Plantejament de base
Molts dels processos que es descriuen en infor-

mació consultable a internet es basen en la utilització 
d’escàners i de programes que realitzen tot el procés 
de forma automatitzada. Aquestes metodologies de 
treball en general no són recomanables per diferents 

com hauria de ser aquesta imatge final. Per una ban-
da, no es poden conèixer les característiques de to i 
color de l’escena fotografiada, ni les transformacions 
que el procés de captació i revelat van produir en el 
moment de crear aquella imatge. Per una altra banda, 
també resulta molt difícil tenir informació del tipus de 
paper, filtratge i procés químic que l’autor de la imatge 
hagués emprat per obtenir la còpia positiva. Tot i dis-
posant d’una còpia en paper de la mateixa imatge en 
la mateixa època, resulta molt difícil poder establir de 
forma objectiva i rigorosa el processament necessari 
per arribar al mateix resultat, fora de fer un procés de 
prova i error a partir de la comparació visual.

Així, per portar a terme aquest procés caldria esta-
blir un criteri que fos coherent amb la finalitat del pro-
cés de digitalització. Si es vol evitar que el procés sigui 
lent, aleatori i condicionat per apreciacions subjectives, 
s’han de tenir en compte una sèrie de condicions:

– Que el criteri sigui aplicable de la mateixa forma 
en tots els casos.

– Que la metodologia de treball sigui àgil i que es 
pugui automatitzar el màxim possible. Això implica 
que no requereixi processar cada imatge de forma in-
dividual.

– Que el procés establert sigui el més objectiu pos-
sible i, per tant, basat en aspectes tècnics sobre la for-
mació d’imatges. La clau és que es busqui una repro-
ducció fidel i no aspirar a que totes les imatges tinguin 
la màxima qualitat tècnica i estètica possible, allunyant 
el resultat final del que seria la reproducció real la imat-
ge original. És important ser conscients en tot moment 
que no totes les imatges originals reproduïdes seran 
bones imatges (en quant a exposició, nitidesa, etc.); 
n’hi pot haver de sobreexposades, subexposades, bla-
voses, grogoses, etc. Si es té el procés controlat i sem-
pre s’aplica de la mateixa forma, es podrà saber quan 

Figura 6. Exemple de dos corbes OECF obtingudes a partir d’aplicar dos processaments diferents a una mateixa imatge. La corba del 
gràfic b) s’assimila més a una recta que la corba del gràfic a), mostrant un millor rendiment en quant a reproducció fidel del to.
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amb el criteri prèviament establert i ajustar el procés 
en funció de les característiques de cada un dels ma-
terials digitalitzats (rang dinàmic, components RGB de 
la màscara, densitats, etc.).

Val a dir que, tot i que en aquest treball s’utilitza 
el programa CaptureOne, aquest no és l’únic vàlid, 
tot i que presenta una sèrie d’eines que el fan molt 
recomanable. La utilització d’altres programes pot 
ser viable sempre i quan aquests incorporin les eines 
d’ajustament necessàries per poder aplicar els matei-
xos principis i criteris tècnics.

Aspectes tècnics en els que es basa la metodologia 
proposada

La operació que comporta una major complicació és 
l’extracció de la màscara, de forma que els colors de 

motius; per una banda, amb l’escàner no es té control 
de la il·luminació i aquesta no acostuma a ser difosa, 
amb la qual cosa, es disposarà de menys rang dinàmic 
i, a més, els defectes com la pols i les ratllades seran 
més visibles. Per una altra banda, el desconeixement 
del processament intern aplicat per aquests progra-
mes implica la impossibilitat de controlar molts dels 
aspectes que afecten a les característiques de les 
imatges obtingudes: corbes de transició de luminàn-
cia, aplicació d’algoritmes de millora de imatge que 
introdueixen modificacions que desconeixem, balanç 
de blancs, etc. Per tant, el plantejament aquí exposat 
es basa en la digitalització amb càmera fotogràfica i 
el processament de l’arxiu RAW mitjançant el progra-
ma CaptureOne, a partir de mesures objectives. Això 
permetrà controlar tots aquells aspectes relacionats 

Figura 7. Resultats d’aplicar dos processaments diferents a una imatge obtinguda a partir de la digitalització d’un parell estereoscòpic 
Autocrom; a) aplicant el processament i Gestió del color establerts de forma objectiva, b) aplicant un processament basat en la percepció 

subjectiva del que hauria de ser la imatge correcta. 
Font: Autocrom del Fons Josep Vilallonga Corominas. Servei d’Imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
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minosa, un cop invertit) és recomanable cercar, entre 
els negatius ja digitalitzats, la zona que presenti uns 
valors RGB més baixos. Per això caldrà haver reprodu-
ït una mostra prou representativa de la sèrie de nega-
tius amb els que s’estigui treballant.

Tenint en compte aquestes premisses, en aquest 
treball s’han analitzat les eines de processament 
disponibles en el programa, mitjançant un test amb 
densitats conegudes (test Stouffer T4110) sobre el 
que s’ha aplicat una màscara (obtinguda a partir d’un 
negatiu no exposat), a mode de filtre. En la figura 9 
es mostra la imatge del test Stouffer, filtrat amb la 
màscara, i la resultant OECF per cada un dels canals 
RGB, abans (a) i després (b) d’aplicar l’eina de balanç 
de blancs. Aquesta eina permet extreure una domi-
nant de color no desitjada (en aquest cas, la de la 
màscara) a partir de neutralitzar una zona que se sap 
que hauria de ser grisa. Saben que el test Stouffer és 
totalment neutre, l’eina de balanç de blancs es pot 
aplicar sobre de qualsevol dels seus pegats de den-
sitat. En aquest cas, s’ha aplicat sobre la zona més 
fosca, ja que aquesta correspondria, en el cas d’un 
negatiu, a la zona de la màscara sense exposar, un 
cop invertida la imatge. Al no haver estat exposada, 
es té la certesa que només està afectada pel color de 
la màscara i, per tant, és la zona neutra de referència.

Analitzant els gràfics de la figura 9, es pot observar 
el comportament dels valors de cada un dels canals 
RGB (eix y), per les diferents lluminositats captades, 
representades amb valors de densitat a l’eix x. En la 
primera imatge, abans d’aplicar el balanç de blancs, 
la dominant de color taronja ve determinada per uns 
valors més elevats del canal R i, en menor mesura, 
del canal G. En la segona imatge, ja neutralitzada mit-

la imatge no quedin alterats per d’aquesta. Així, igual 
que en el filtratge emprat en els processos analògics, 
cal compensar les dominants R, G i B que conformen el 
color específic de la màscara de cada pel·lícula. 

Per una altra banda, el procés d’inversió de tons i 
colors aplicat per tal d’obtenir la versió en positiu, tam-
bé pot implicar un ajustament del contrast, en funció 
del rang dinàmic de la pel·lícula. Cal tenir en compte, 
en aquest punt, que el rang dinàmic dels negatius en 
color acostuma a ser més petit que el que ofereixen 
les càmeres digitals de gama alta, emprades per la 
digitalització. Això implica que les imatges obtingudes 
tindran menys contrast que el que tindria realment la 
imatge original positivada sobre paper. Tot i que això 
no suposa un problema, caldrà tenir en compte, du-
rant el processament, la conveniència de recuperar el 
contrast original, en funció de les característiques de 
la pel·lícula i no de les característiques de cada una 
de les imatges de forma individual. 

A partir d’aquí, es tracta de trobar un mètode que 
permeti definir quins ajustaments de processament 
d’imatge caldran per reproduir correctament el to i 
el color de tots els negatius que formin part d’una 
sèrie captada sobre una mateixa pel·lícula. Aquests 
ajustaments dependran de les components RGB de la 
màscara i del rang de densitats màxim, per cada tipus 
de pel·lícula; essent ambdós paràmetres mesurables 
a partir dels negatius ja digitalitzats. Les components 
RGB de la màscara es poden mesurar sobre una zona 
no exposada (per exemple, les vores del negatiu o la 
franja entre un negatiu i el següent), que correspon 
també a la zona de mínima densitat del negatiu, o 
màxima densitat un cop invertit. Per trobar la màxima 
densitat del negatiu (corresponent a la zona més llu-

Figura 8. Reproduccions, positivades i sense màscara, de dues tires de negatius sobre pel·lícula Kodak Gold 100-6. 
Font: col·lecció personal de Nerea Vilalta.
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d’inici dels tres és el mateix en la zona corresponent 
als valors més baixos, donat que és la zona en la que 
s’ha realitzat el balanç de blancs. En canvi, difereixen 
de forma molt evident en el valor més lluminós de 
cada un d’ells; el vermell resulta ser el més ample, 
seguit del verd, i això es tradueix en l’aparició de la 
dominant de color taronja abans esmentada. Aquesta 
dominant desapareix en la figura 11.b), en aplicar una 
expansió a cada un dels tres histogrames, provocant 
així la igualació de les seves amplades.

Aplicant la mateixa operació sobre el test Stouffer 
de la figura 9, s’obté ara una corba OECF neutralitzada 
en tot el rang de lluminositats, tal com s’observa a la 
figura 12.

Per tal d’establir els ajustaments d’expansió d’his-
tograma vàlids per tots els negatius captats sobre una 
mateixa pel·lícula, caldrà posar atenció en seleccionar 

jançant l’aplicació del balanç de blancs en un pegat 
fosc, els tres canals RGB han adquirit valors molt si-
milars, sobretot en les densitats properes a aquella 
on s’ha aplicat l’eina de balanç de blancs. Però en-
cara s’observa una certa desviació en les zones més 
lluminoses (zona esquerra del gràfic). Això implica que 
en aquestes zones encara hi haurà una certa domi-
nant de color taronja, que passarà a ser d’un to cian 
en el moment en el que s’inverteixi la imatge.

Es comprova, per tant, que el balanç de blancs ac-
tua amb molta precisió en el tons propers a aquell on 
s’ha aplicat, però no assoleix una òptima neutralitza-
ció en aquells tons més llunyans.

L’efecte que el comportament del balanç de blancs 
pugui tenir sobre negatius reals dependrà, en certa 
mesura, del rang de lluminositats de cada un d’ells. 
En alguns casos, aquest efecte és poc apreciable 
però en d’altres el resultat pot comportar l’aparició de 
desviacions de colors molt evidents. Un exemple seria 
el que es mostra en la figura 10; la imatge a), amb 
una clara dominant cian en els tons més lluminosos, 
és el resultat d’aplicar un balanç de blancs sobre la 
zona de màscara no exposada i d’invertir posterior-
ment la imatge. En la imatge b), en canvi, la dominant 
cian desapareix després d’aplicar, a la imatge a), una 
correcció d’histograma a cada canal RGB. 

Tot i que el balanç de blancs no proporciona un 
resultat òptim, la seva aplicació és útil per assolir una 
primera aproximació a la neutralització de la màscara. 
A partir d’aquí, la desviació de tons encara existent a 
les lluminositats més extremes (corresponents a les 
zones més denses del negatiu), es pot corregir mit-
jançant una expansió de l’histograma de cada un dels 
canals RGB. Això es pot fer sabent que, en una imatge 
en la que s’ha captat un rang elevant de lluminositats 
(des de zones molt fosques fins a zones pràcticament 
sobreexposades), els valors extrems dels histogra-
mes correspondran a tons neutres; el blanc i el negre 
(màxima i mínima lluminositat) són colors sense sa-
turació, és a dir, neutres. Per tant, l’inici i el final de 
cada un dels histogrames RGB haurien de coincidir en 
el mateix punt, tenint els tres histogrames la mateixa 
amplada, independentment de la seva forma. 

En la figura 11 es mostra l’efecte de l’expansió 
dels histogrames RGB sobre la imatge d’un objecte 
que conté un rang de colors i tons bastant ampli i 
sobre el que s’ha aplicat una màscara extreta d’un 
negatiu sense exposar. En el primer cas (figura 11.a), 
s’observa el resultant havent aplicat el balanç de 
blancs sobre la zona més densa (equivalent a la zona 
no exposada d’un negatiu). Es pot apreciar encara 
una certa dominant taronja, més evident en les zones 
més lluminoses, que també es tradueix en la diferèn-
cia d’amplades dels tres histogrames RGB. El punt 

Figura 9. Imatges del test Stouffer T4110, filtrat amb la màscara 
obtinguda a partir d’un negatiu no exposat, i les corbes OECF 
obtingudes per cada canal RGB. La imatge a) correspon a la 
imatge sense processar i la imatge b) correspon al resultat 

d’aplicar un balanç de blancs en el pegat més dens.
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segons el rang dinàmic de la pel·lícula digitalitzada. 
Si es realitza l’expansió en els dos extrems de l’his-
tograma, el resultat final serà el mateix sigui quina 
sigui l’exposició emprada en la captació de les imat-
ges; sempre i quan l’histograma es mantingui dins del 
rang dinàmic de la càmera i no quedi retallat en cap 
dels seus dos extrems.

Proposta de procés pas a pas
A partir del que s’ha exposat en els apartats an-

teriors, es proposa un mètode de treball basat en cri-
teris tècnics sobre la formació d’imatges i que pretén 
alterar el mínim possible les característiques pròpies 
dels originals a reproduir. A més, el mètode permet 
aplicar uns mateixos ajustaments de processament 
d’imatge a tots els negatius captats sobre un mateix 
suport sensible, ja que tots tindran les mateixes ca-
racterístiques en quant a components de la màscara 
i rang dinàmic.

Per una mateixa pel·lícula (o suport sensible), es 
digitalitzaria un grup de negatius, prou representatiu 
en quant a rang de densitats del material sensible en 
qüestió. En cas de disposar de densitòmetre, seria 
recomanable realitzar mesures prèvies, per detectar 
els negatius amb un rang de densitats més elevat. 
Aquesta digitalització es faria mitjançant les condi-
cions de captació i eines de processament establerts 
prèviament a partir de mesures de qualitat d’imatge 
objectives.

Sobre aquest grup de negatius ja digitalitzats cal-
dria detectar aquell que presenta un rang de densitats 
més elevat; és a dir, un histograma més ample. Pre-
nent aquest negatiu com a referència, s’establirien els 
ajustaments a aplicar en quant a balanç de blancs i 
expansió d’histograma, seguint les següents passes:

una imatge que serveixi de referència dins de tota la 
sèrie. Idealment, aquesta imatge hauria de ser la que 
tingués un rang dinàmic més elevat; és a dir, un his-
tograma més ample. També caldria evitar les imatges 
amb zones de colors molt saturats.

Aquesta operació d’expansió, a més, també per-
met ajustar, de forma implícita, el contrast de les 
imatges per assimilar-lo més al que correspondria 

Figura 10. Resultats de la digitalització d’un negatiu i posterior processament per extracció de la màscara i inversió. En ambdues imatges 
s’ha aplicat un balanç de blancs sobre la zona de màscara no exposada i s’ha realitzat una inversió d’histograma. A la imatge b), a més, 

s’ha realitzat una equalització d’histograma per cada canal RGB.
Font: col·lecció personal de Nerea Vilalta.

a b

Figura 11. Imatge d’una porció de la carta de color IT8.7/1, 
captada aplicant-li una màscara de negatiu no exposat, realitzant 
un balanç de blancs sobre el pegat més dens (a) i aplicant una 

posterior expansió dels histogrames RGB (b).

a

b
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que el criteri escollit fos prou sòlid i fonamentat com 
per poder establir un mètode de treball estable i in-
dependent dels equipaments emprats i de les valora-
cions aleatòries segons cada persona i cada moment.
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– Aplicar l’eina de balanç de blancs sobre la zona 
de màscara sense exposar (marc del negatiu).

– Invertir la imatge mitjançant una inversió de l’his-
tograma.

– Expandir cada un dels histogrames RGB
A partir d’aquí, el mateix balanç de blancs i els 

mateixos ajustaments d’histograma serien aplicables 
a tots els negatius pertanyents al mateix tipus de su-
port sensible. Per tant, es podrien aplicar de forma 
automatitzada a totes les imatges.

Evidentment, el procés s’hauria de repetir per cada 
un dels diferents tipus de suports sensibles (o pel-
lícules) que calgués digitalitzar.

Conclusions

En aquest treball es proposa un procés per la di-
gitalització de negatius en color, tenint en compte les 
característiques pròpies d’aquest tipus de materials i 
uns criteris que s’han establert a priori. Tot i que s’ha 
intentat que aquests criteris tinguin una base fona-
mentada, aquesta proposta no té perquè ser conside-
rada com a única opció viable a l’hora d’enfrontar-se a 
la reproducció d’aquest tipus de materials fotogràfics. 
Tot dependrà de la finalitat amb la que cada arxiu plan-
tegi el seu propi procés de digitalització.

Tot i així, el mètode de treball a establir en cada cas 
hauria de tenir en compte tots els aspectes relacio-
nats amb les característiques pròpies dels negatius 
en color com a material intermedi en la obtenció d’una 
imatge fotogràfica, així com les diferències existents 
entre els processos analògics i digitals emprats per 
obtenir les còpies finals. Unes diferències que estan 
en gran mesura condicionades pel fet que, en la gran 
majoria de casos, es desconeixen els criteris i pro-
cessos que l’autor de les fotografies originals hagués 
aplicat en l’obtenció de les seves pròpies còpies. 

A partir d’aquí, caldria també decidir en quin grau 
es vol transformar les imatges originals per obtenir 
unes còpies el més atractives possible, segons uns 
criteris estètics a definir. O si, per una altra banda, es 
vol basar el procés en obtenir reproduccions el més 
fidels possible al contingut real del negatiu original, 
segons paràmetres preestablerts, sigui quina sigui la 
seva qualitat tècnica i/o estètica.

Caldrà, a més, tenir en compte que, segons el 
criteri establert, el procés de digitalització podrà ser 
més o menys automàtic. Evidentment, la introducció 
de valoracions estètiques implicaran un mètode de 
treball molt més lent, donat que requerirà d’un pro-
cessament diferent per cada una de les imatges.

Sigui com sigui, dins la perspectiva dels fons d’ar-
xiu, s’hauria de plantejar com a condició irrenunciable 

Figura 12. Imatge i OECF resultants de captar test Stouffer T4110, 
filtrat amb la màscara obtinguda a partir d’un negatiu no exposat, 
havent aplicat un balanç de blancs en el pegat més dens i havent 
realitzat una expansió d’histograma a cada un dels canals RGB.

L’original d’aquesta ponència es pot consultar a:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes.php


