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 CONVERSIÓ D’UNA IMATGE DE COLOR A BLANC I NEGRE.

Anem a explicar diferents formes de convertir una imatge de color a blanc i negre. 

D’entrada la imatge s’ha de capturar sempre en color ja que així conservarem els tres canals: 
vermell, verd i blau. No és convenient fer-ho directament de la càmera ja que no obtindrem un bon 
resultat.

Anem a explicar-les:

1) ESCALA DE GRISOS:

Anirem a la barra de menú IMAGEN – MODO – ESCALA DE GRISES 

Ja tindrem la imatge en blanc i negre. Es un mètode poc recomanat ja que obtindrem una imatge 
bastant plana i el resultat no serà el millor.  
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2) DESSATURAR:

Seguirem el menú de IMAGEN – AJUSTES – DESATURAR 

Automàticament se’ns transforma la imatge a blanc i negre. Podriem dir que tampoc és el millor 
sistema, però a diferència de l’anterior, aquí la imatge ens queda en RGB, és a dir, conservarem 
els tres canals de color.

També podem fer servir aquest sistema creant una capa d’ajust des de la paleta de les capes. 
(TONO / SATURACION)
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3) COLOR LAB:

És un sistema senzill que dóna millor resultat que els anteriors. Ara tindrem dos canals de color “a” 
i “b” i un canal de lluminositat.

 Anirem al menú de IMAGEN – MODO – COLOR LAB

Tot seguit obrirem la paleta dels CANALS (VENTANA – CANALES) i seleccionarem el canal de la 
lluminositat. A continuació farem novament IMAGEN – MODO – ESCALA DE GRISES.  Ara ens 
demanarà si volem eliminar els altres canals i li direm OK. Comprovarem que ens quedem només 
amb un canal de gris. 

Aquest sistema millora el resultat dels anteriors.
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4) DUES CAPES:

Crearem una capa d’ajust de TONO / SATURACIÓN i clicarem OK.

Crearem una segona capa d’ajust de TONO / SATURACION, ajustant el valor de saturació = –100

Ara canviarem el mode de fusió de la primera capa creada amb TO / SATURACIÓ.
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Marcarem la primera capa d’ajust de TO / SATURACIÓ,
obrirem el desplegable del mode de fusió i seleccionarem
COLOR.   

Tot seguit farem doble clic a la mateixa capa i quan s’obri el quadre de diàleg de la capa d’ajust 
anirem desplaçant el control del  TO,  buscant una combinació tonal que ens agradi, i  farem el 
mateix amb el control de SATURACIÓ, ja sigui de tots els colors a la vegada, (EDITAR – TODOS) 
o bé, color per color. (EDITAR – obrir el menú desplegable del quadre de diàleg i seleccionar el 
color desitjat).

Aquest sistema de conversió proporciona més qualitat que els altres i podrem tenir més control.
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5) DES DE RAW:

Aquest és el mètode que proporciona més qualitat segons manifesta José María Mellado.

Naturalment  hem d’haver  fet  una  captura  digital  en  format  RAW,  tot  seguit  l’obrirem amb el 
Photoshop CS.

Veurem que la imatge va acompanyada d’una sèrie de menús a través dels quals podrem editar-
la.

Per passar la imatge a blanc i negre, posarem el control de SATURACION = -100 i compensarem 
la conversió amb el BRILLO i el CONTRASTE. 
Finalment  passarem  la  imatge  a  ESCALA  DE  GRISES (IMAGEN  –  MODO  –  ESCALA  DE 
GRISES) 

En tots els sistemes de conversió una vegada convertida la imatge a blanc i negre farem les 
oportunes correccions de nivells o curves, contrast, etc…, acoblarem les capes i la passarem a 
RGB  (IMAGEN –  MODO –  RGB)  ja  que  per  portar-les  a  imprimir  no  poden  estar  en  mode 
ESCALA DE GRISES degut a que hi ha poques impressores que admeten aquest format.

Nota:  Aquests  diferents  sistemes  de  conversió,  han  sigut  extrets  del  llibre  de  José  María  Mellado,  
“Fotografía digital de alta calidad”, de Artual, S.L., ediciones.
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