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Resum 
Aquest treball és un endinsament en la fotografia comercial de caire lifestyle i outdoor. La 

naturalitat que aporten aquestes fotografies espontànies situades a la naturalesa seran el fil 

conductor d’aquest projecte. L’objectiu principal és arribar a assolir els coneixements 

estudiats en la recerca principal per tal de poder crear un bon producte fotogràfic, i 

d’aquesta manera fer una primera incursió en el món professional. 

 

Resumen 
Este trabajo es un adentramiento a la fotografía comercial de estilo lifestyle y outdoor.  La 

naturalidad que aportan estas fotografías espontáneas situadas en la naturaleza serán el hilo 

conductor de este proyecto. El objetivo principal es llegar a adquirir los conocimientos 

estudiados en la investigación principal a fin de poder crear un buen producto fotográfico, 

y de esta manera hacer una primera incursión en el mundo profesional. 

 

Abstract 
This work is an insight into lifestyle and outdoor commercial photography. The naturalness 

of these spontaneous pictures located in the wilderness will be the guiding line of this 

project. The main goal is to achieve the knowledge studied in the main research in order to 

create a good photographic product, and thus to make a first incursion into the professional 

world. 
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1. Introducció. 
La fotografia, com totes i cadascuna de les arts conegudes, es basa en la cerca de l’estímul 

que subjectivament pugui emocionar el públic. És per això que, amb tota lògica, aquesta 

disciplina està subjecta a una evolució constant –canvia el mitjà i canvia el receptor. En el 

cas que ens ocupa, veurem el producte de la revolució tecnològica que va accelerar aquest 

canvi amb l’aparició de les xarxes socials i amb el pas de la fotografia analògica a la 

fotografia digital.  

En aquest treball, doncs, es connectarà una primera part teòrica –enfocada a un dels estils 

de treball sorgits a través del que s’ha comentat– amb una part pràctica en la qual es posarà 

a prova tot el que s’ha analitzat. Què és la fotografia outdoor i quines característiques té el 

lifestyle? Com es relacionen aquests conceptes i quin pes té el factor adventure en el 

resultat final? 

És evident que tots aquests termes tan utilitzats avui dia a les xarxes socials tenen un 

origen comú, ja que no només estan configurant un nou corrent fotogràfic, sinó que han 

esdevingut també una innovadora font d’ingressos per a molts professionals que es formen 

avui dia en aquest camp. La pràctica totalitat del meu treball de final de grau està dedicada 

a aquest desenvolupament, a l’exposició i la comprensió de tots aquests termes, des del seu 

origen fins al mitjà on millor es poden desenvolupar, passant pels exponents més 

importants en el mitjà fotogràfic actual. 

En la part pràctica es podrà comprovar si la fotografia lifestyle és, al final, una opció per 

començar en el món professional; i és que aquest treball és en si mateix una prova amb 

l’objectiu de captar l’atenció dels clients potencials, que ens permetrà d’aquesta manera 

arribar a una conclusió final. 

  



2	 Què és el que hi ha darrere d'una fotografia comercial?  – Memòria 
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2. Marc teòric  

Al llarg d’aquest marc teòric, i per tal d’introduir el lector al treball, s’aniran tractant els 

temes següents. Primerament es farà una introducció a la fotografia en general i a la 

fotografia comercial en particular a partir de les seves definicions respectives, així com als 

inicis de la fotografia comercial. Es parlarà, també, de les tendències actuals en la 

fotografia comercial. I, finalment, es parlarà de la importància que ha tingut el pas de la 

fotografia analògica a la fotografia digital i de la importància de les xarxes socials perquè 

sorgissin aquests estils de fotografia comercial. 

 

2.1. Definició de fotografia, de fotografia comercial i de lifestyle 

L’origen de la paraula fotografia cal cercar-lo al segle XIX, concretament l’any 1839, quan 

John Herschel la va utilitzar per primer cop. La paraula està formada pels termes d’origen 

grec foto i grafos, que signifiquen ‘llum’ i ‘escriptura’, respectivament. Per tant, la paraula 

fotografia significa, etimològicament, ‘escriure amb la llum’. 

Podem definir la fotografia de dues maneres. Segons l’Institut d’Estudis Catalans, la 

fotografia és un procediment tècnic que permet d’obtenir imatges permanents mitjançant 

un dispositiu òptic que produeix una imatge real sobre una capa fotosensible.  

O d’una manera més abstracta, Joan Fontcuberta ho defineix com “Fotografiamos para 

afirmar lo que nos complace, para cubrir ausencias, para detener el tiempo y, 

ilusioramente, posponer la ineludibilidad de la muerte” 

 

Per altra banda, la fotografia comercial o publicitària s’entén com aquella imatge que té 

com a intenció vendre un producte mitjançant ella mateixa. Aquesta imatge presenta les 

característiques rellevants d’un producte o servei, i intenta ser el màxim d’atractiu per al 

consumidor. A més, aquesta imatge no té perquè representar la realitat; pot inspirar-s’hi, 

però el que representa acostuma a ser una realitat construïda. La finalitat és estimular la 

compra. 



4	 Què és el que hi ha darrere d'una fotografia comercial?  – Memòria 

Finalment el terme lifestyle dins de la fotografia fa referència a imatges que representen 

una situació de la vida. Andrea Rodríguez ho defineix com “fotografía lifestyle es una 

rama de la fotografía enfocada en documentar situaciones o momentos de la vida 

cotidiana con un toque artístico... la esencia de esta área reside en saber contar una 

historia.”. És a dir, saber explicar una història a través d’aquestes mateixes fotografies.  

 

A més a més, com ja s’ha mencionat anteriorment, en aquest projecte les fotografies 

lifestyle estan localitzades a l’exterior, concretament a la naturalesa (outdoor) i  

ambientades en situacions d’aventura (adventurer). 

 

2.2. Inicis de la fotografia comercial 
La fotografia comercial va sorgir en el període d’entreguerres, i va ser durant la dècada de 

1920 que es va començar a utilitzar la fotografia en la publicitat. L’agència de publicitat de 

J. Walter Thompson, pionera de la seva època, i agència que actualment encara està activa, 

juntament amb el fotògraf Edward Steichen, van consagrar la fotografia comercial tal com 

es coneix avui dia. Va ser durant aquests anys 20, que la fotografia en la publicitat, va fer 

un augment de presència, del 15, al 80%. 

“Los publicistas vieron en la fotografía un recurso perfecto para mostrar aquellos 

productos que querían vender de la manera más real posible” (Maria Teresa Gavilà 

Chornet, 2012) 

A l’inici de la fotografia comercial es feien imatges amb composicions dels objectes 

col·locats en forma de catàleg, cosa que complicava les composicions i els missatges.  

 

 

 

 

 

 
Fig 2.1. Elisabeth Arden cosmetics, 1927 (Adolph de Mayer)  
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Durant aquests mateixos anys d’inici la fotografia publicitària va anar evolucionant; així, 

es va anar reduint el nombre d’objectes i col·locant-los sobre fons uniformes per afavorir 

una presència més destacada del producte, ja que, com assegura Jose Manuel Susperregui 

(2010), “se establece una jerarquía visual entre la opacidad y la transparencia, ganando 

siempre la opacidad por su mayor interés visual, y cumpliéndose el reto de la fotografía 

publicitaria como contenedora del objeto anunciado”.  

Alguns fotògrafs destacables d’aquesta època, serien Lejaren à Hiller, Adolph de Mayer o 

el mateix Edward Steichen. 

 

2.3. Pas de la fotografia analògica a la fotografia digital 

El que es podria denominar com a aspecte més clau en la formació d’aquests fotògrafs, és 

el fet d’haver treballat amb format digital, no només per les facilitats que ha portat, sinó 

també per l’abaratiment de costos que aquest ha produït. I dic exclusivament formació i no 

èxit, ja que l’èxit va directament més lligat a les xarxes socials.  

El canvi de fotografia analògica a fotografia digital, es fa possible gràcies a un canvi total 

del procés que realitza la càmera al crear una instantània. El canvi més notat i avantatjós, 

de fet, es troba en l’inici de la cadena fotogràfica. 

“Mientras el negativo argéntico es una emulsión química que gana opacidad a mayor 

cantidad de luz incidente sobre la película, el sensor es un dispositivo electrónico contador 

de fotones.” (Guillermo Luijk, 2008) 

Aquest procés fa que sigui possible crear imatges de manera pràcticament infinita, que 

gràcies a aquests nous sensor i la miniaturització dels xips provoca un abaratiment dels 

costos a l’hora de realitzar la pràctica fotogràfica, a la part, que aquest nou sistema ens 

permet obtenir resultats de manera molt més ràpida. 

“Al ser la toma de la imagen realizada de manera instantánea es posible ver los 

resultados inmediatamente a través de una pantalla LCD, y determinar si la toma 

capturada es la adecuada, y repetir el proceso cuantas veces sea necesario hasta lograr el 

resultado requerido.” (Álvaro Mauricio Martínez Illerna, 2008).  



6	 Què és el que hi ha darrere d'una fotografia comercial?  – Memòria 

Gràcies als avenços de la tecnologia, s’ha pogut donar una millor distribució de les imatges 

i un major abast al llarg del temps. Aquesta millora ha afavorit tota la població; primer van 

ser les empreses, que van poder així fer arribar els seus productes als consumidors d’una 

manera més ràpida, i també arribar a una major quantitat de persones, i des de fan uns deu 

anys i fins a l’actualitat, ha estat a la resta de la població que, gràcies a aquestes noves 

tecnologies, ha pogut fer arribar les seves pròpies imatges a la resta del món.  

Per altra banda, els fotògrafs tractats són uns apassionats de l’aventura i el risc, i comencen 

en el món de la fotografia lifestyle com a oci, volent retratar la seva vida i les experiències 

que viuen dia a dia. 

 

Són fotògrafs que sorgeixen gràcies a la facilitat que els va donar la fotografia digital per 

crear contingut i que s’aprofiten de les possibilitats que els ofereixen les xarxes socials, ja 

que poden fer fotografies de manera constant i il·limitada i, mitjançant un software, poden 

editar la imatge per donar-li l’estil desitjat i fer que cada fotografia sigui única a partir del 

mode d’edició personal que utilitza cadascú, alhora que obtenen els resultats al moment i 

podent penjar les fotografies a la xarxa el mateix dia que s’han fet. 

“La fotografía digital permite un amplio rango de alteraciones posibles que, de ser 

efectuadas en una imagen capturada, la llevan a acomodarse incondicionalmente a la 

voluntad del fotógrafo. Se hace posible entonces emplear una serie de herramientas que 

permiten manipular el brillo, el contraste, la saturación, el gama y, de la misma manera, 

el contenido y la cantidad de colores que componen una imagen.” (Álvaro Mauricio 

Martínez Illerna, 2008)  

Fig 2.2. Andrew Kearns, Oregon Coast, 2015	 Fig 2.3. Robert Stork, Washington, 2016 
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2.4. Tendències actuals en la fotografia comercial i relació amb 

les xarxes socials  

Les tendències de la fotografia comercial han anat evolucionant amb el pas del temps.    

Des de la forquilla d’André Kertész fins a les polèmiques campanyes publicitàries d’Oliver 

Tocani per a Benetton, la fotografia comercial ha estat en constant evolució, a causa, entre 

altres factors, de l’època e què es trobava. 

 

Avui dia vivim en una època en la qual en la publicitat les imatges ho són tot.  

“La publicidad argumentativa ha pasado a la historia.” (Raúl Eguizábal Maza, 

2005)  

I les companyies estan deixant de banda vendre el producte en concret que venen, per 

començar a vendre el que es coneix com a filosofia de marca. 

“La venta de los productos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pasando por 

diferentes etapas. Desde la venta por inercia en los años posteriores a la segunda guerra 

mundial ... Y es en la actualidad, donde además podemos observar un cambio sustancial 

debido al acceso total de información existente, donde ya no se venden o compran 

productos, sino sensaciones. Compramos emociones” (Gema Sánchez Cuevas, 2013) 

Alhora ens trobem en un moment on gran part de la població està activa a les xarxes 

socials i per això ha guanyat tanta importància la fotografia comercial dins d’aquestes. Els 

principals beneficis de les xarxes socials, són que amb la mínima inversió, es pot arribar a 

Fig 2.4. André Kertész, 1928	 Fig 2.5. United Colors of Benetton, 
1991 (Oliver Tocani)	
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un gran nombre de potencials clients, creant un gran impacte, a més de la gran flexibilitat 

que ofereixen quant a format en què es presenta la publicitat, que pot ser, fotografies, 

vídeos, textos... tot i que aquest treball se centra únicament amb la fotografia. 

Com s’ha comentat, les xarxes socials, basades en el fet de compartir imatges, són un 

element de gran importància i rellevància a l’hora de plantejar-se un màrqueting òptim en 

ple segle XXI. És el cas de Tumblr o d’Instagram, que gràcies a la seva extensió social són 

utilitzats per moltes marques per vendre no només un producte, sinó també el seu estil 

propi de vida basat en certes sensacions o emocions, com és el cas per exemple de Nike, 

com es pot veure en aquestes dues imatges extretes del seu compte d’Instagram. 

 

 

A la primera imatge apareix el tenista Rafael Nadal celebrant una victòria, sota el títol 

“Proof there’s nothing to prove”, en català, “Demostra que no hi ha res a demostrar”. En 

la fotografia el tenista porta posada una samarreta de la mateixa marca Nike, però aquesta 

no és la principal protagonista, ja que el que importa és l’emoció que desprèn ell, i que fa 

donar el missatge de, ha guanyat, i un cop més ha demostrat que és el millor, i vesteix 

Nike, és a dir, que Nike és la marca dels guanyadors. 

En el segon cas encara és més evident l’efecte. Trobem una fotografia del futbolista 

Cristiano Ronaldo de nen, sota el títol “Nobody believed a boy from Madeira would make 

it to the stars. Except the boy from Madeira. This boy knew”, en català, “Ningú creia que 

un noi de Madeira arribaria fins a les estrelles. Excepte el noi de Madeira. Aquest noi ho 

sabia” i el logotip de la marca. El que crea amb aquesta imatge és que els fans d’aquest 

futbolista creïn un vincle emocional amb la fotografia i que el públic més jove cregui que 

Fig 2.6. Rafael Nadal, 2017 (Nike)	 Fig 2.7. Christiano Ronaldo, s.d. (Nike)	
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pot a arribar on ha arribat ell, però això si, sempre sota el logotip de Nike, com ha fet ell. 

En aquest cas el futbolista no porta ni tan sols un producte de la mateixa marca, però ell, fa 

filosofia de vida, fa somnis, fa marca. 

Dins d’aquest estil lifestyle i adventurer en què se centra aquest treball, cal destacar que ha 

acabat trobant, com a signe d’identitat, les situacions d’aventura, l’estat de naturalesa 

salvatge, l’ús de certes tonalitats i colors i en el cas de les fotografies amb fins comercials, 

la representació d’aquesta mateixa realitat construïda. És impactant, doncs, poder observar 

una evolució de conceptes en la qual el producte passa a tenir un paper secundari davant 

d’un estil de vida planificadament idíl·lic. Així ho podem veure en l’exemple següent: 

 

Un cop més, tenim el producte dins d’una situació molt que més important que les 

mateixes sabates en el primer cas o la motxilla en el segon.  

 

Cal destacar que el tema que es tracta en aquest treball és un fet que només ha passat i ha 

pogut passar ara, i mai abans al llarg de tota la història de la fotografia. Amb tot, no 

s’analitza aquí tota la història de la fotografia comercial, ni tota l’evolució de les xarxes 

socials ni les tendències fins al dia d’avui, sinó com aquests tres elements conviuen 

actualment. 

 

Fig 2.9. Herschel Supply, (Johannes Nollmeyer)	Fig 2.8. UGG shoes, 2016 (Samuel Elkins)	
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Objectius i abast 11 

3. Objectius i abast 

3.1. Objectius 
Aquest TFG pretén complir d’una sèrie d’objectius, que podríem dividir en objectius 

acadèmics i objectius personals.  

Els objectius acadèmics principals són documentar i mostrar tota la feina i el procés que hi 

ha darrere de les imatges comercials de caire outdoors, lifestyle... realitzades pels fotògrafs 

ja esmentats.  

L’objectiu personal principal d’aquest TFG és aprendre tot aquest desenvolupament, ja que 

es tracta d’un coneixement enormement valuós de cara al món professional.  

Finalment, l’últim objectiu d’aquest TFG, però no per això menys important, el podríem 

considerar tant de tipus acadèmic com personal, i és ser capaç de posar en pràctica tota la 

teoria explicada al llarg de tot el treball, per tal d’obtenir així uns resultats reeixits.  

Els objectius acadèmics afavoreixen el resultat final del treball, mentre que els objectius 

personals demostren i palesen que s’han assolit tots els conceptes investigats en aquest 

treball.  

 

3.2. Abast 
L’abast d’aquest projecte el podríem dividir en dos àmbits diferents: en primer lloc, fins on 

volem arribar; i, en segon lloc, a qui volem arribar, és a dir, quin és el nostre target.  

En relació amb el primer àmbit, l’objectiu seria arribar a documentar tot el workflow 

d’aquests fotògrafs ja mencionats, fer les sessions pertinents amb el meu propi workflow i 

lliurar-les al client perquè finalment les utilitzi en les seves xarxes socials o a la seva 

pàgina web, i a partir d’aquí continuar progressant per finalment endinsar-me de ple en el 

món de la fotografia professional, com a professional del sector.  
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Referent al target, comprendria a tota aquella persona interessada a treballar de manera 

autònoma en el camp de la fotografia comercial, ja que tot i que parlem d’un estil en 

concret, tot plegat no deixa de ser aplicable a molts altres àmbits de la fotografia 

comercial.  

Cal remarcar, finalment, que el TFG està estrictament enfocat al treball que realitza el 

fotògraf, i que no s’hi abordarà, per tant, l’ús que fan les marques amb les fotos, ni tampoc 

d’aspectes de màrqueting o de les pràctiques de venda.  
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4. Anàlisi de referents 
Per començar a introduir-nos més a fons en aquest món de la fotografia lifestyle, 

adventure, és essencial que primer fem un estudi dels qui són alguns dels fotògrafs 

referents d’aquest estil. A partir d’aquí podrem entendre millor aquest corrent. 

 

4.1. Chris Burkars 
Chris Burkard és un fotògraf de 31 anys nascut a San Luis Obispo, Califòrnia. Chris 

Burkard va fer els seus primers passos dins de la fotografia lifestyle de manera autodidacta 

mentre estudiava al Cuesta Collage. Al llarg de la seva carrera ha treballat amb empreses 

com Olympus, The North Face, Toyota o ESPN, i les seves fotografies han estat 

publicades en nombroses revistes, com ara National Geographic, Sunset Magazine o 

Surfline.  

Actualment a les seves xarxes socials acumula més de 2,8 milions de subscriptors als seus 

perfils. Va començar en el món de la fotografia de paisatges i ràpidament es va endinsar 

en el món dels action sports, sobretot fotografiant activitats relacionades amb el surf. Tot 

això el va portar a començar a treballar per a la revista Surfline al 2008, i més tard per a 

Surfer Magazine, revista per a la qual continua treballant actualment.  

La seva passió pel surf i la fotografia el van portar a realitzar nombrosos viatges arreu del 

món, a partir dels quals ha realitzat diversos films, com ara Russia: The Outpost Vol. 1 

(2013), Faroes: The Outpost Vol. 2 (2015) o el més recent Under an Arctic Sky (2017), i ha 

publicat també diversos llibres, com ara Distant Shores (2014) o The Boy Who Spoke to the 

Earth (2015).  

Fig 4.1. The Plight of the Torpedo 
People, 2012 (Chris Burkard)	

Fig 4.2. Faroes: The Outpost Vol.2, 2015 
(Chris Burkard) 
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La fotografia de Chris Burkard es caracteritza pel fet que reflecteix escenaris molt més 

il·luminats que no pas els d’Alex Strohl. Són fotografies amb una llum més dura però molt 

ben tractada. Acostumen a ser una imatges més saturades, molt vives i en les quals hi ha 

poques ombres. A més, com s’ha vist, la temàtica estrella en gran part de la seva obra és el 

surf, i no només en platges tropicals, com podem observar a la fotografia de la figura 4.3, 

on s’observa una persona practicant surf en un paisatge completament nòrdic. Finalment 

cal dir que en general l’aigua o qualsevol interacció amb l’aigua (no només quant al surf) 

és un element molt present en les fotografies de Chris Burkard.               

 

4.2. Alex Strohl 
Alex Strohl és, juntament amb Chris Burkard, un dels màxims i més coneguts referents de 

la fotografia outdoors. Aquest fotògraf francès de 27 anys es va endinsar en el món de la 

fotografia professional l’any 2008, segons diu ell mateix en una entrevista realitzada per 

Artifact Uprising. Com sol ser habitual, Strohl va començar realitzant els seus viatges com 

a oci, i gràcies als bons resultats de les seves fotografies i a la seva ràpida difusió a les 

xarxes socials la seva carrera com a fotògraf es va veure impulsada ràpidament, fins al punt 

que, per exemple, avui dia Strohl té pràcticament dos milions de persones subscrites al seu 

perfil d’Instagram.  

La seva creixent popularitat i la qualitat i creativitat de les seves imatges li van obrir les 

portes per treballar per a clients de marques com Canon, Land Rover, Microsoft o Apple. 

Fig 4.3. Chris Burkard, Noruega, 2012	 Fig 4.4. Chris Burkard, Itàlia, 2015	
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L’any 2016 va treure el seu primer llibre, titulat Alternative Living –que ja ha exhaurit la 

primera edició–, en el qual mostrava el viatge més recent que havia realitzat, un viatge per 

Europa vivint a la carretera, principalment a partir d’imatges i d’un petit text explicatiu, ja 

que, com diu ell:  

“I tell stories with photography” (Alex Strohl, s.d.) 

 

 

 

 

La seva fotografia es caracteritza pel fet que capta pràcticament de manera exclusiva 

paisatges muntanyosos, emprant tons freds, en els quals veiem sobretot una predominança 

dels colors blaus i grisos. A més, Strohl acostuma a treballar amb condicions de llum molt 

tènues, com poden ser dies ennuvolats i boirosos, durant les sortides o les postes de sol i a 

l’‘hora blava’.  

Finalment, cal destacar que Alex Strohl és un dels creadors, juntament amb Maurice Li, de 

Stay & Wander, una empresa que es dedica a la creació de campanyes comercials arreu del 

món.  

Fig 4.5. Land Rover, 2014 (Alex, Strohl, Eastern Sierras) 

Fig 4.6. Alternative Living, 2016 (Alex Strohl)  

 

Fig 4.7. Alex Strohl, Noruega, 2015 
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4.3. Ravi Vora 
Aquest fotògraf nascut a Los Angeles, Califòrnia, que té més de 855.000 seguidors a les 

xarxes socials, és conegut per la gran varietat, versatilitat i creativitat dels seus 

treballs. Ravi no només és conegut pels seus dots com a fotògraf, sinó que també destaca 

com a productor  cinematogràfic i dissenyador gràfic.  

“Ravi is a talented graphics designer and has a fantastic eye for capturing photographic 

moments” (Jiatyan Chen, 2008).  

Aquesta apartat, però, se centra únicament en el seu treball relacionat amb el lifestyle.  

Les seves fotografies es caracteritzen sobretot per l’espectacularitat de l’escena i sobretot 

la composició, com es pot observar en aquestes dues imatges, més que no pas en un estil 

tan concret com s’ha observat en els altres fotògrafs. 

 

 

 

 

 

Ravi centra l’acció de la imatge en un subjecte sobre el qual li recau tota la importància de 

l’escena. Aquest acostuma a estar dins d’un paisatge en el qual és envoltat de diferents 

tipus d’elements naturals que realcen encara més el protagonista principal, creant així una 

autèntica imatge d’aventura. 

	

Una altra característica de les fotografies de lifestyle d’en Ravi és que les imatges 

acostumen a congelar l’acció del personatge principal, com la dona nadant entre els peixos, 

o l’home caminant entre els ocells, en el cas de les imatges que tenim a continuació:	

Fig 4.8. Land Rover, (RaviVora) Fig 4.9. Nike Running, (RaviVora) 
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Això produeix que sembli que les imatges siguin en moviment o inclús tinguin vida pròpia. 
L’edició de les seves imatges no segueix una línia singular, sinó que adapta cada imatge a 

un tipus d’edició diferent, tot i que trobem una gran predominança de blaus en les seves 

fotografies. 

 

4.4. Andrew Kearns 
Com a quart referent tenim a Andrew Kearns, un fotògraf nord-americà nascut a Kentucky 

però establert a Washington. Kearns, com la resta de fotògrafs anteriors, va donar- se a 

conèixer a través de les xarxes socials, però a diferència de la resta ell ha destacat no 

solament a Instagram, on té pràcticament 500.000 seguidors, sinó també a Youtube, amb 

un acumulat de més de quatre milions i mig de visualitzacions en el global dels seus 

vídeos. En aquesta plataforma penja el que es coneix com vlogs, que són videoblogs en els 

quals comparteix les experiències dels seus viatges fotogràfics i explica històries de les 

seves feines.  

     

Fig 4.10. Ravi Vora, 2015 Fig 4.11. Ravi Vora, 2015 

Figura 4.12. Miniatures de vídeos d'en Andrew Kearns	
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Aquest fotògraf capta l’essència sobretot dels paisatges freds, però alhora està molt 

especialitzat en un retrat que integra les persones en aquest mateix paisatge. A més, igual 

que Strohl, Kearns treballa amb condicions lumíniques molt tènues i amb paisatges freds i 

muntanyosos. 

 

A primera vista, el que més destaca de l’estil de Kearns es la l’edició de les seves 

fotografies, amb la qual aconsegueix un toc analògic molt característic, amb tons suaus, no 

gaire saturats i clipped blacks, o com es coneix en castellà, negros lavados. 

El més sorprenent de tot és que utilitza, sobretot a les ombres, un lleuger tint de colors 

càlids, que fan molt de contrast amb la fredor del paisatge. D’aquesta manera veiem que la 

predominança de colors són el blau i el gris, igual que en el cas de Strohl, però a més 

també de taronja i marró.  

 

 
	

 
	

Fig 4.13. Andrew Kearns, 
Montana, 2015 

Fig 4.14. Andrew Kearns, 
Islàndia, 2016 

Fig 4.15. Andrew Kearns, 
Oregon, 2016 
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4.5. Jaquory Lunsford 
Com a cinquè referent trobem Jaquory Lunsford, un altre fotògraf que ha guanyat molt de 

reconeixement gràcies a les xarxes socials. De Jaquory es té en compte sobretot la 

composició i el tractament que fa del color i de la llum en la postproducció de la imatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en les seves fotografies, empra una tonalitat de colors molt càlida a 

les ombres i, en general, a les parts fosques de les imatges, i a més utilitza un granulat molt 

suau que fa que la imatge sigui molt més agradable a la vista i li doni un cert look analògic.  

En totes les fotografies d’en Jaquory es pot observar la presència de llum solar i cels força 

clars, i per tant obté imatges amb molta llum, a diferència del que es ve venint a veure amb 

Andrew Kearns o Alex Strohl.  

Jaquory captura el més pur aspecte de la paraula lifestyle. A les seves fotografies 

s’acostuma a plasmar un moment en concret d’una acció, com pot ser una persona fent una 

fotografia, un salt des d’un moll, un somriure d’una persona o algú fent anant amb skate. 

Tot i això Jaquory mai renuncia a la composició. 

 

 

Fig 4.16. Jaquory Lunsford, California, 2016 
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Pel que fa a l’edició com s’ha comentat prèviament, utilitza tons molt càlids, sobretot en 

les ombres. A més de la mateixa manera que en Kearns, també utilitza la tècnica de lavar 

negros mitjançant l’eina de corba de tons,  per tal de suavitzar els negres. 

 
4.6. Steve McCurry 

Steve McCurry és probablement el referent més conegut de tots. D’ell se’n podrien treure 

molts tipus de referències, ja que durant els més de quaranta anys que fa que es dedica a la 

fotografia, Steve, ha abraçat molts tipus de fotografia. En aquest treball però, es tindrà en 

compte únicament la composició de les imatges que utilitza per poder transmetre el 

missatge que McCurry busca transmetre.  

 

Steve McCurry sempre centra en el punt d’atenció el subjecte que fotografia, tot ubicant-lo 

en l’escenari en què es troba i en la situació que l’envolta, però com s’ha dit, posant el 

subjecte en el centre de l’atenció.  

Fig 4.17. Jaquory Lunsford, California, 2017 

Fig 4.18. Steve Mccurry, Sri Lanka, 1995 Fig 4.19. Steve Mccurry, Afghanistan, 1992 
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Steve Mccurry atrapa un moment just d’una acció, l’anomenat instant decisiu d’Henri 

Cartier-Bresson, però sempre té en compte la composició dels altres, elements visuals de la 

imatge, ja sigui un tren de fons, altres persones o el mateix buit. A més, en moltes ocasions 

utilitza clarament la regla dels tres terços. 

Com s’ha comentat, Mccurry, tot i voler atrapar aquest l’instant decisiu, no sacrifica la 

composició. A continuació es poden veure uns exemples on combina clarament aquesta 

regla dels tres terços, amb un instant decisiu. 

 

A la primera fotografia, el subjecte es troba en el primer punt on coincideixen els eixos, al 

de dalt a l’esquerra, mentre que els peus volant de la persona que puja les escales es troben 

just en el punt superior dret. Pel que fa a la resta de cos de la primera persona, es pot 

observar que està posicionat completament sobre l’eix vertical esquerre. 

A la segona imatge, tota l’acció recau en aquest instant en què el nen està saltant, i veiem 

com un cop més, aquest es troba sobre d’un dels eixos, en aquest cas en el dret. Pel que fa 

als altres elements de la fotografia, en aquest cas les parets, en dirigeixen la mirada 

clarament cap al nen. 

 

 
 
 
 
 
 

Fig 4.20. Steve Mccurry, Índia, 2005 Fig 4.21. Steve Mccurry, Índia, 2007 
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4.7. James Frost 
 
James Frost és un fotògraf de casaments nascut al Regne Unit però crescut a Espanya. Ha 

treballat a nombrosos països, com Austràlia, els Estats Units, Islàndia, Espanya, Escòcia, 

Bali i Nova Zelanda.  

De James Frost, cal destacar per sobre de tot, els escenaris, l’ambientació que utilitza i 

l’edició. Treballa en ambients completament naturals i salvatges, i dóna a les seves imatges 

un toc wild que recorda les imatges d’alguns dels altres fotògrafs mencionats més amunt, 

com ara Strohl o Kearns. 

 

	

 

 

 
Frost localitza les seves fotografies sobretot en paisatges muntanyosos, freds i humits, com 

els comentats anteriorment Islàndia, Irlanda, Nova Zelanda o inclús les illes Faroe. 

A tota aquesta ambientació, l’acompanya una edició no molt saturada i amb predominança 

dels colors taronja i blau. No crea molts contrastos de llum, ja que acostuma a fer les fotos 

en dies de núvol o just després de la posta de sol, durant la coneguda hora blava. Finament, 

un cop més es pot observar que aquest fotògraf també utilitza la tècnica dels clipped blacks 

o negros lavados. 

 

 

 

Fig 4.22. James Frost, Wanaka, Nova 
Zelanda, 2014 

Fig 4.23. James Frost, Galway, Ireland 



Anàlisi de referents 23 

4.8. Luke Gottlieb 

Luke Gottlieb, l’últim referent d’aquest treball, es caracteritza pel fet de treballar una 

composició quasi perfecta, com podem observar en la primera imatge, més avall, que 

col·loca els elements de manera molt meticulosa. En les seves fotografies la model és 

extremament important, però com una peça més, juntament amb la resta d’elements, 

cadascun dels quals no funcionaria sense els altres. Per això la composició és tan important 

per a aquest fotògraf, i per això es pren com a referent pel que fa a la composició i la 

direcció de models.  

	

 
	

 

 

 

 

 

 

Primerament, quant a composició centra sempre el subjecte al mig i després col·loca la 

resta d’elements de manera proporcional i simètrica, com es pot observar en aquesta 

imatge	

Fig 4.24. Luke Gottlieb, Califòrnia Fig 4.25. Luke Gottlieb, Califòrina 
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En el terç superior de la imatge, trobem encaixada de manera exacta el cel, els dos laterals 

ha deixat el mateix aire, alhora que encaixen les dues roques del costat. En el quadre 

central ha encaixat la cara al mig, i en el central superior, ha col·locat exactament al mig la 

lluna. Finalment el terç inferior es troba amb la res de cos de la model, que va des del pit 

fins a les cames. 

Per altra banda, Luke Gottlieb també és referent com a col·locació, tracte i direcció de la 

model. Com s’ha pogut observar amb les seves fotografies que s’han mostrat, l’estilisme, 

vestuari i posició de la model, està cuidat fins al més mínim detall. Aquest referent ens 

ajudarà a donar idees a l’hora de realitzar la sessió fotogràfica, a com prepara el o la 

model.

Fig 4.26. Anàlisi de composició de Luke Gottlieb 
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5. Metodologia 
Per desenvolupar aquest treball s’ha cregut oportú dividir-lo en dos grans blocs: una 

primera part teòrica de recerca i estudi, i una segona part en la qual s’apliquen els 

coneixements obtinguts en la primera part. 

	

5.1. Primer bloc 
En el primer bloc es desenvolupa la idea principal d’aquest treball. Dins d’aquest bloc 

també es poden considerar diferents parts. En la primera part s’ha introduït el tema i s’han 

definit els objectius, alhora que s’han definit els termes globals de fotografia i fotografia 

comercial.  

En la segona part s’ha desenvolupat el cos de la part teòrica del treball. Quant a les eines 

que s’han utilitzat per desenvolupar el treball, són diverses: articles, pàgines web de 

fotògrafs, tesis, vídeos de Youtube (com per exemple els vídeos de TED en què apareixen 

aquests fotògrafs com a conferenciants), entrevistes als mateixos fotògrafs... En aquesta 

part es fa una introducció a la fotografia comercial i s’analitza la tendència actual en la 

fotografia comercial dins d’aquest estil lifesyle dels mateixos fotògrafs tractats, entenent 

aquestes tendències com la localització, l’ambientació, la composició... 

La part següent ha estat l’estudi de la importància de la fotografia digital. En aquest apartat 

s’ha recercat sobretot en llibres, en escrits i en altres tesis realitzades d’aquest mateix tema.	

S’utilitzaran aquestes eines i no d’altres, ja que el tema de recerca d’aquest tipus 

d’informació està molt més estudiat i se’n té un coneixement més ampli que no pas el de 

l’anàlisi dels fotògrafs lifestyle i el seu workflow. 

L’última part dins d’aquest primer bloc ha estat l’anàlisi dels fotògrafs. Per fer aquestes 

anàlisis s’han utilitzat moltes eines digitals, com ara vídeos de Youtube en què ells 

mateixos expliquen la seva carrera, entrevistes o informacions extretes directament de les 

seves xarxes socials o pàgines web, pel fet que com que es tracta de fotògrafs d’entre 20 i 

30 anys no hem pogut trobar llibres, tesis o investigacions en profunditat sobre ells.  
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A més, tal com ja s’ha comentat anteriorment en l’apartat del marc teòric, són gent que ha 

bolcat molta part del seu treball en aquestes xarxes, cosa que fa que aquest sigui un mitjà 

interessant d’investigar. Pel que fa als vídeos de Youtube, ens permeten treure moltíssima 

informació i són un element clau, ja que no hem d’oblidar que aquests fotògrafs són 

persones nascudes en plena era digital, motiu pel qual fan ús diari d’aquest tipus de xarxes 

socials. Així, en els seus propis canals podem trobar vídeos sobre la seva manera d’editar, 

sobre com preparen i fan les sessions de fotos, sobre les experiències de quan van 

començar i com van progressar, així com el material que utilitzen, tal com podem veure en 

alguns dels exemples següents (el nom de l’autor es pot veure sota el títol). 

 
Fig 5.1. Miniatures de vídeos de referents 
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5.2. Segon bloc 
El segon bloc d’aquest treball correspon a la part pràctica. Per realitzar aquesta part s’han 

aplicat les tècniques de fotografia comunes a tots els fotògrafs de referència i s’han aplicat 

els coneixements apresos al llarg del grau. 

Aquest segon bloc està dividit en les quatre parts següents: la primera fase, o com 

aconseguir un client; la preproducció de la comanda; la producció, i finalment la 

postproducció. 

Primer de tot es va fer una recerca de possibles marques amb les quals poder treballar per 

dur a terme el projecte. Es va fer una primera “batuda” per les xarxes socials i 

l’esdeveniment de Palo Alto Market, empresa dedicada a la promoció de marques a la zona 

de la província de Barcelona. 

Un cop es va tenir un diferent nombre de marques es va fer una primera presa de contacte 

per tal d’arribar a un acord amb alguna d’elles, fins que es va aconseguir, tal com s’explica 

més extensament en el punt següent. 

Per a la localització es va utilitzar Google Maps, ja que és una eina que ens permet fer 

cerques per tot el món i tenir una idea molt acurada de com és aquell lloc que s’està 

buscant a través del mapa en mode satèl·lit. 

 

El punt vermell marcat sobre ambdós mapes és la localització on es va dur a terme el 

shooting. 

Fig 5.2. Mapa de la localizació  Fig 5.3. Vista satèl·lit de la localització 
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Quant a la model, es va escollir una noia de 21 anys, l’Enna Bargalló Mandrí, que resideix 

a Mataró. Vam quedar amb ella a les 15.30 a Mataró i des d’allà vam anar a Castelldefels, 

on es van realitzar les fotografies. 

 

El material que s’ha utilitzat ha estat el següent: 

- Càmera Canon 6D 

- Sigma 35mm f/1.4 DG HSM 

- Targeta SD 32GB SanDisk 

- Apple MacBook Pro 15” 

- Adobe Lightroom 6 

- Disc dur WD My Book 3TB 

 

Per al cos de la càmera, s’ha utilitzat la Canon 6D, ja que és la càmera de la què es disposa. 

Per a la lent, s’ha observat que són lents generalment angulars, des de 16 mm fins a 35 

mm, per captar el paisatge amb model o sense, i amb un diafragma com més obert millor, 

per a les situacions de poca llum que podem trobar a la natura, sigui a la muntanya o a la 

costa, en un dia ennuvolat o al capvespre, després de la posta de sol..., i per aconseguir un 

subjecte enfocat sobre un paisatge desenfocat. Per tant, per a aquesta sessió s’ha escollit la 

lent de Sigma de 35 mm f/1.4 i s’ha disparat entre f/1.6 i f/1.8. 

A més, s’ha utilitzat una targeta SD Samsung de 32 GB per tal no tenir problemes d’espai i 

poder fer així la sessió amb tranquil·litat. 

Per a l’última part, la postproducció de les imatges, s’ha utilitzat l’Adobe Lightroom 6, un 

programa d’edició de fotografies. Pel que fa a 

 l’estil d’edició i als paràmetres utilitzats, estan explicats en el seu respectiu punt, en la part 

de desenvolupament. 

Finalment, les imatges es van enviar per WeTransfer el dia 31 de desembre del 2017. 
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6. Desenvolupament 
En aquest cinquè punt es desenvolupa el cos de la part pràctica del treball, que es divideix 

en els cinc grans apartats següents: la fase inicial, la fase d’aconseguir el client, la fase de 

preproducció, la fase de producció i la fase de postproducció.  

 

6.1. Fase inicial 

En aquesta primera fase del desenvolupament es tracta de donar una imatge de la màxima 

professionalitat possible, per tal de poder aconseguir un client. 

	

6.1.1. Crear un compte de correu professional 

El primer pas per dur a terme el desenvolupament, fins i tot abans de posar-se en contacte 

amb alguna marca per a la realització d’aquesta part pràctica, s’ha cregut que era crear un 

compte de correu electrònic nou, a banda del correu personal, que sigui exclusivament 

professional; d’aquesta manera es donarà més credibilitat i professionalitat al contingut 

dels correus. 

Per fer això cal entrar a Google i escriure “Crear nueva cuenta de Google” i, un cop dins, 

cal decidir quina és l’adreça que s’utilitzarà.  

 

 

 

 

 

En aquest cas, com que es tracta d’un compte de correu lligat a la professió de fotògraf, i 

per tal de donar-li una projecció més internacional en un futur, l’adreça triada finalment és 

gerardmoralphoto@gmail.com. 

Fig 6.1. Crear nou correu 
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6.1.2. Correus a possibles clients 

Un cop s’ha creat el compte de correu, el pas següent és redactar el missatge que es farà 

arribar als possibles futurs clients. Primerament cal fer una presentació i, tot seguit, 

exposar el motiu del nostre missatge. A més, s’ha adjuntat una tirada de nou fotografies 

com a mostra de portafoli personal. El missatge definitiu que s’enviarà serà aquest: 
 
“Hola, 
  
Me presento, soy Gerard Moral, fotógrafo de Barcelona especializado en el lifestyle i outdoors.  
 
Me pongo en contacto con vosotros para ofrecerme como fotógrafo para vuestros productos. Estoy en 
último curso del Grado de Medios Audiovisuales en UPC, Mataró y estoy buscando una empresa a la 
que hacer una set de fotos para poder llevar a cabo mi Trabajo de Final de Grado basado en fotografía 
comercial, y así además adentrarme en el mundo de la fotografía comercial como profesional. 
  
A continuación os dejo un ejemplo de mi portafolio para que le echéis un vistazo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si estáis interesados en realizar este set de fotos, me lo hacéis saber y ya acordamos número de fotos y 
presupuesto para llevarlo a cabo. 
 
Gracias y estamos en contacto” 
 

Fig 6.2. Nou correu creat 
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6.2. Aconseguir el client 

 

6.2.1. Seleccionar possibles clients 

Un cop escrit el correu que s’enviarà als possibles clients, cal buscar empreses a les quals 

els pugui interessar la nostra oferta. Com s’ha comentat prèviament, en el punt 4 de 

metodologia, l’estil que s’estudia en aquest treball està molt desenvolupat en el món de les 

xarxes socials, com ara Tumblr, Instagram o Facebook. Per tant, els potencials clients 

s’han buscat allà. 

Després de fer una cerca exhaustiva per aquestes plataformes, s’han seleccionat cinc 

primers possibles clients, els quals estan dins del món de la moda, i més concretament són 

marques de rellotges i/o d’ulleres. S’han seleccionat aquestes cinc primeres empreses pel 

fet que, navegant pels seus perfils, es pot observar com la imatge que tenen i les fotografies 

que hi han pujat encaixen força amb l’estil fotogràfic que es vol dur a terme. Aquestes 

empreses són les següents: MAM Originals, Nelton Watches, Meller, Northweek i Naak, i 

totes amb la seu a la província de Barcelona, per tal de facilitar les gestions i els tractes, 

com ara possibles reunions i el lliurament de material. 

 

6.2.2. Primer enviament de correus 

Un cop es disposa de les adreces de correu de les empreses esmentades, que s’han 

aconseguit a través de la seva pàgina web o de les xarxes socials, cal enviar-los el correu 

prèviament escrit, que servirà per fer-los conèixer el nostre projecte. 

Així queda finalment visualitzat el missatge des del correu: 
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Finalment, esperarem un termini de cinc dies per veure si s’aconsegueix una resposta 

positiva, i en cas contrari repetirem el procés fins a obtenir el resultat esperat. 

Fig 6.3. Correu enviat 

Fig 6.4. Correus de les marques enviades 
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6.2.3. Client 

Quatre dies després d’haver enviat els cinc primers missatges de correu, la marca Nelton 

Watches va respondre, i ens va donar l’oportunitat de treballar amb ells i de poder tirar 

endavant aquest projecte. Aquesta va ser la seva resposta: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Després d’aquest correu es va realitzar una trucada al número facilitat, per tal de tenir un 

primer contacte amb la marca, i vam concretar que tornaríem a parlar per telèfon al cap de 

dos dies. 

En aquesta segona conversa telefònica es van tractar diversos temes relacionats 

directament amb el shooting. Primerament, es va parlar de l’estil de fotos que volien, 

després del nombre de fotos que voldrien, del pressupost i dels terminis, i finalment es va 

concretar la data de recollida del material a la seva oficina. 

	

6.2.3.1. Estil del shooting 

Pel que fa a l’estil del shooting la marca ha concedit força llibertat, però subjecta a unes 

determinades condicions, per tal de seguir la línia i l’estil que han anat seguint fins ara. 

Aquestes condicions són, sobretot, mantenir les imatges on es centra el canell i que hi 

Fig 6.5. Resposta de Nelton Watches 
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figuri una model d’entre 15 i 30 anys, és a dir, públic jove. Aquí se’n poden veure alguns 

exemples: 

	

Pel que fa a la localització del shooting, no s’ha precisat cap lloc en concret, s’ha deixat a 

la nostra lliure elecció, però sí que s’han acordat certes pautes, d’acord amb l’estil de 

fotografies que els vam presentar en el nostre primer missatge de correu electrònic, i per 

les quals van decidir portar a terme aquest encàrrec (seguint la temàtica inicial de fotògraf 

outdoors). La sessió es farà en un escenari exterior, on es pugui veure un mínim de natura i 

que no sigui 100% urbà, però que si està situat en un ambient completament natural també 

és vàlid. Pel que fa a la llum, es treballarà amb llum completament natural, no hi haurà 

ajuda de focus ni de cap altra font de llum artificial.  

Com a últim punt tenim la model. Primer de tot, encara que sigui una marca acceptada 

socialment 100% com a unisex, el contingut audiovisual que sens dubte predomina a les 

seves xarxes socials està representat per noies. Per l’estètica, serà un prototip de noia que 

no porti ni pírcings ni dilatacions ni més arracades de les comunes. Tampoc no podrà tenir 

tatuatges i haurà de tenir un aspecte informal però arreglat. 

Finalment, també s’ha precisat que el rellotge marqui les 10:10 hores, ja que és com es 

col·loquen les agulles dels rellotges a l’hora de fer fotos de producte. 

“Esa posición de las agujas se escogió tras descartar muchas otras posibilidades por 

razones puramente estéticas: aquellas en que las dos manecillas están una encima de la 

otra o a continuación una de otra.” (Heraldo Aragon, 2017) 

 

D’aquesta manera, l’esfera té més simetria i ressalta més la marca, ja que aquesta queda 

entre les dues agulles. 

Fig 6.6. Exemples de fotografies de Nelton 
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“La posición de las manecillas no tapa el posible calendario, normalmente ubicado a las 

nueve (izquierda) o a las tres (derecha). La posición de las manecillas no tapa el logo del 

fabricante, normalmente ubicado bajo las doce. Las manecillas están casi simétricamente 

equilibradas en la cara del dial.” (Ignacio del Castillo, 2007) 

 

 

6.2.3.2. Nombre de fotografies, pressupost i termini 

A part de l’estil de les imatges, també es va parlar sobre altres aspectes de l’encàrrec, com 

són el nombre de fotos, el pressupost que tindríem i la data de lliurament. 

Es va acordar, en concret, un nombre fix de 20 fotografies i un pressupost de 200 euros, 

per les despeses de l’equip, transport i temps. 

Finalment, com a data de lliurament es va establir el dia 31 de desembre del 2017, ja que la 

marca en qüestió necessita rebre lliuraments de fotos mensualment per poder anar penjant 

una foto pràcticament de manera diària a les seves xarxes socials, i aquests lliuraments els 

els fan a final de mes. 

 

 

6.2.3.3. Recollida de material 

Per a la recollida de material, els rellotges, vam quedar el dia 30 de novembre a la seva 

oficina, situada al carrer Sant Andreu, 10-12 de Vilassar de Mar. Aquests són els rellotges 

que es van proporcionar: 

 

	
Fig 6.7. Rellotges proporcionats per Nelton 
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6.3. Preproducció 

Un cop s’ha aconseguit un client per realitzar aquesta part pràctica, es porten a terme 

diverses tasques per tal de fer finalment el shooting. Primer de tot s’haurà de fer la 

preproducció del set de fotos, en la qual es decidirà la localització, la model, el vestuari i 

l’equip fotogràfic que caldrà portar. 

 

6.3.1. Localització 

Per a la localització del shooting s’han valorat diverses opcions. Primerament es va valorar 

fer les fotografies en un ambient de muntanya o de bosc, tenint en compte que les 

fotografies són per a l’època d’hivern. Veient, però, que Nelton ja disposava de fotografies 

en les quals es veia “el fred” i que tenien un look més hivernal amb fotografies de 

muntanya, i aprofitant la llibertat que ens van concedir a l’hora de fer el shooting, 

finalment es va decidir fer les fotografies a la platja, per trencar amb el clàssic estereotip 

més hivernal. Així i tot, no es va renunciar a un vestuari que mostrés clarament l’època de 

l’any en què es realitzen les fotos. La platja escollida va ser la platja de Castelldefels, al 

Baix Llobregat, la qual es pot observar en aquesta foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.8. Localització del shooting 
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6.3.2. Model i vestuari 

Quant a la model, s’ha escollit l’Enna Bargalló Mandi, una noia de 21 anys que resideix a 

Mataró. Aquesta ha estat la model escollida, ja que complia tots els requisits, tant d’edat 

com d’estètica i de vestuari. A més, ja té experiència posant davant d’una càmera i és una 

persona coneguda de confiança. 

Pel que fa al vestuari, s’ha escollit, d’acord amb les condicions de la mateixa marca, uns 

texans clars, uns pantalons negres ajustats, un jersei vermell, un jersei negre, dos jerseis 

amb un patró d’estil navaho/asteca, una camisa blava i un anorac negre. Pel que fa al 

calçat, s’han escollit unes botes negres. 

 

6.4. Producció 

La part de producció s’ha basat en la realització de la sessió de fotos. Aquesta es va dur a 

terme el dissabte 16 de desembre a la platja de Castelldefels. El shooting va començar a les 

15.45 hores i va acabar a les 17.45, amb una durada total de dues hores. Es va realitzar a 

aquesta hora, ja que coincidia amb la posta de sol i la corresponent ‘hora daurada’, com 

s’observa en aquest horari solar del mateix 16 de desembre. 

 

 

 

D’aquesta manera s’ha assegurat tenir la millor llum possible per a les fotografies i no 

haver de patir per problemes de llum molt dura, com podria ser la de les 12 del migdia, ja 

que a aquesta hora s’obté una llum molt suau i agradable, en què les ombres no es marquen 

tant i s’aconsegueix una tonalitat de colors en què predominen els tons de color taronja. 

S’han disparat un total de 196 fotografies, de les quals finalment es fa una selecció de les 

20 millors, que és el nombre de fotos que s’hauran de lliurar. 

La configuració de la càmera ha estat en RAW, ja que d’aquesta manera es tindrà la 

informació més gran possible a l’hora d’editar. 

Fig 6.9. Horari solar del 16 de desembre de 2017 
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6.5. Postproducció 

6.5.1. Bolcat 

La part de postproducció és l’última part de tot el que vindria a ser el desenvolupament de 

la part pràctica. Per a la realització d’aquest apartat s’han seguit una sèrie de passos: 

primerament, s’han passat les fotos al disc dur WD My Book de 3TB i se n’ha fet una 

còpia de seguretat dins del mateix MacBook. Finalment, un cop s’ha completat, s’han 

importat les fotos a l’Adobe Lightroom, com es pot observar en la imatge següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Edició  
Per a l’edició s’ha utilitzat un MacBook Pro de 15 polzades i l’Adobe Lightroom 6, ja que 

dona l’opció de crear un nou catàleg que permetrà treballar amb les fotografies per lots, és 

a dir, es podrà per exemple aplicar la mateixa edició a totes les imatges alhora i així 

treballar amb totes les fotografies al mateix temps. El principal look que se li ha donat ha 

estat un estil força semblant a les característiques d’edició que es van analitzar en els 

referents. Primerament s’ha fet una selecció de les millors 20 fotografies, ja que és el 

nombre pactat amb el client. Per a l’edició d’aquest shooting s’ha creat un preset únic, que 

farà que totes les fotografies tinguin el mateix look i segueixin un mateix estil, de manera 

que es podrà veure que totes les imatges són d’una mateixa sessió i d’un mateix lloc. 

Aquest preset s’aplicarà a les 20 fotografies i es faran petites correccions a cada foto 

mitjançant les eines d’exposició, altes llums, ombres, blancs, negres, saturació, intensitat i 

balanç de blancs, per assegurar que totes les fotos tenen una exposició correcta. 

Fig 6.10. Fotografies importades dins de l'Adobe Lightroom 
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6.5.2.1. Look i preset 

El look general del preset vindrà donat sobretot per les eines de corba de tons (en canal 

RBG, vermell, blau i verd); un balanç de blanc una mica més càlid del pertinent, que li 

donarà una petita sensació de calidesa (ja que les fotos estan fetes durant la posta de sol); 

una mica de granulat per donar un look més analògic, generalment els negres força premuts 

per crear un major contrast, i finalment l’HSL (Hue, Saturation, Luminance) dels vuit 

colors principals. Aquests paràmetres no variaran en cap fotografia, ja que són els 

principals responsables que totes les fotografies tinguin una estètica semblant quant a llum 

i color. 

 

6.5.2.2. Corba de to 

Com s’ha comentat en el punt anterior, la corba de to queda inamovible tota l’estona. La 

corba de to és un dels elements més importants de l’edició, ja que amb aquesta es podran 

controlar múltiples factors, com el contrast, la intensitat de negres, els blancs, el to de color 

en les llums i ombres, i la lluminositat en cada rang de to. Així han quedat les corbes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.11. Corbes de to utilitzades a la postproducció 
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I aquí es pot observar com queda una de les fotografies, abans o després de les corbes. 

 
6.5.2.3. HSL (Hue, Saturation, Luminance) 

L’HSL, o Hue, Saturation, Luminance, fa referència al to, a la saturació i a la luminància 

de les vuit gammes de colors principals dins del Lightroom, que són el vermell, el taronja, 

el groc, el verd, l’aiguamarina, el blau, el porpra i el magenta. Per a aquestes fotografies, 

seguint l’estil d’edició que tenen els referents i el propi criteri personal, se n’ha dessaturat 

els colors una mica, sobretot en les gammes més fredes, perquè la imatge no quedés 

completament blava, mentre que el to i la luminància han romàs pràcticament igual. I així 

hi han quedat: 

 

 

6.5.2.4. Retocs específics 
Un cop creat i aplicat el preset i el look definitius que donaran vida i forma a les imatges 

cal fer petits retocs per acabar d’integrar el preset a la imatge.  

Fig 6.12. Exemple d'abans i després de les corbes de to 

Fig 6.13. HSL utilitzat a la postproducció 
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Tot i que la sessió de fotos s’ha fet a una hora molt concreta, que és durant la posta de sol, i 

en un mateix escenari, s’ha de tenir en compte que cada fotografia pot tenir condicions de 

llum diferents, per múltiples factors. Per tant, s’hi hauran de fer petits ajustos mitjançant 

les eines d’exposició, altes llums, ombres, blancs, negres, intensitat, saturació i balanç de 

blancs per tal que la fotografia es vegi al millor possible. Aquí es pot veure, per exemple, 

la diferència de paràmetres de tres imatges diferents: 

 
 

El resultat final de tot aquest procés es pot veure reflectit en aquestes imatges, les quals 

mostren l’abans i el després: 

Fig 6.14. Paràmetres utilitzats en la postproducció 

Fig 6.15. Exemple d'abans i després de l'edició 
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Fig 6.16. Exemple d'abans i després de l'edició 
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7. Lliurament i publicació a les xarxes socials 
	

7.1. Lliurament 

Tal com s’havia acordat, el dia 31 de desembre del 2017 es van lliurar les 20 fotografies, i 

es va fer a través de la pàgina WeTransfer. 

 

7.2. Publicació a les xarxes socials 

Finalment, el 2 de gener del 2018, a les 21.36 hores, la marca Nelton Watches va publicar 

una de les fotografies sorgides a partir d’aquest treball. 

 

 

 

 

 

Fig 7.1. Fotografia realitzada durant el projecte en les Xarxes Socials de Nelton Watches 
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8. Conclusions. 
S'ha pogut comprovar i analitzar, durant el transcurs de tot el treball, diverses hipòtesis 

relacionades directament no només amb la fotografia com a art, sinó amb la fotografia 

analitzada com a medi per subsistir econòmicament en un moment en el qual la 

competència per l'alta varietat de gammes gràfiques és molt alta. Enfoquem-nos, doncs, en 

desglossar cada una de les conclusions obtingudes en el treball final. 

 

Com ja sabem, s'ha analitzat la fotografia comercial basada en els estils lifestyle i outdoor, 

conjuntament amb tots els autors de material que configurarien una sòlida representació 

d'aquest. A més s'ha posat en pràctica la teoria explicada al llarg de treball, i s'ha après a 

realitzar el desenvolupament d'un fotògraf comercial lifestyle. Aquests eren els nostres 

objectius. I bé, què hem vist llavors? 

 

En primer lloc, s'ha constatat que el tipus de fotografia que ens ocupa pot ser, com a 

mínim, una font d'ingressos. Els resultats han sigut més que satisfactoris, perquè no 

solament s'ha pogut configurar un estil consolidat basat en el nostre gust professional, sinó 

que amb perseverança s'ha tirat endavant en un entorn laboral real. No fa falta dir, doncs, 

que s'han assolit els objectius principals. 

 

Ara bé, s’és conscient que aquest ha estat només un petit pas, dels molts que s'han de fer 

per poder arribar a consolidar-se algun dia en el món de la fotografia professional, però de 

totes maneres, aquest treball es valora positivament, ja que ha servit directament de pont 

entre dues etapes, una etapa estudiantil plena d'aprenentatge i la nova etapa que s'obre del 

món professional. 
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