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Introducció 

Objectiu del treball de recerca 

El meu objectiu del treball de recerca és aprendre i descobrir més sobre el món de la 

fotografia i la relació que tenen els programes de modificació amb la societat i recercar 

perquè avui en dia la gent ha arribat a un punt tant radical de seguir un model ideal.  

La motivació 

He escollit aquest treball perquè un dels meus hobbies és la fotografia, fa uns anys 

que és una de les coses que m’ha portat molta satisfacció, per a mi és més que 

retratar una imatge, per a mi és captar un moment i tenir la capacitat que sigui etern. 

Poder aconseguir les emocions  i els sentiments i plasmar-los. Per a mi la fotografia 

significa l’expressió “Una imatge val més que mil paraules”.  

Sempre m’havia fascinat la fotografia, ja que de ven petita m’encantava obrir els 

àlbums de fotografies i que tots aquells records que estaven dins les imatges tornessin 

a la meva ment i poder reviure aquella sensació del lloc, de la persona o del moment, 

però al cap dels anys tot es va convertir en digital i va canviar molt, sempre s’havia 

d’anar en compte de no obrir la càmera perquè sinó les fotos sortien fosques i anar a 

revelar el carret a la botiga, i d’omplir àlbums de fotografies es van començar a omplir 

carpetes dins l’ordinador plenes d’imatges. La veritat és que m’encantava poder 

modificar les meves pròpies fotografies i descobrir programes per tallar una fotografia 

o fins i tot posar-la en blanc i negre, o el que més em fascinava, que era posar una 

fotografia sobre una altra i que passessin de ser opaques a ser transparents, però amb 

això vaig veure que quan més coses li volies fer a la fotografia, menys qualitat tenia i 

es perdia l’essència de la imatge.  

Més tard vaig tenir el privilegi de tenir una càmera més professional i me’n vaig adonar 

de que era un món completament diferent, que es podien fer milers de fotos diferents 

en tant sols canviar el mode de fer la imatge, i em va entrar la curiositat d’aprendre, de 

practicar i d’evolucionar personalment, per això he escollit parlar sobre la fotografia, 

per descobrir coses que encara no sé, saber noves tècniques i maneres i, no deixar 

mai d’aprendre coses noves. 

Per una altre banda, també hi ha un món que em fascina, i és el món de la moda. 

Saber que ara mateix hi ha dissenyadors al món que estan escollint la roba que 

portarem d’aquí tres anys és realment fascinant, però tot està molt idealitzat, sempre hi 

ha un model a seguir, quan ens diuen la paraula model ens ve al cap la típica noia alta, 
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prima, freda, guapa i sense defectes, i això provoca moltes, fins i tot diria masses 

conseqüències a la societat. En l’etapa adolescent és on més es nota, la majoria volen 

ser com la model de la portada de la revista del mes, o volen tenir aquells llavis de 

l’actriu tant famosa, i sobre el vestuari, si passes de la talla 38 o vas vestit diferent de 

la resta, ja no ets “normal”,i ja troben un qualificatiu cap a tu. Per això, per aquests dos 

móns que podria semblar que són molt diferents, he decidit fer el meu treball de 

recerca relacionat amb ells, i per unir aquests dos temes, el meu treball consistirà en la 

recerca dels programes de modificació d’imatge. Com un simple programa et pot 

canviar totalment i fer que passis de tenir defectes a ser la bellesa ideal. Com un 

extrem mesurat del programa es pot convertir en un desastre.  

 

Problemes sorgits a l’elaboració del treball 

Els problemes ha estat varis, però no han impedit que es no es pogués fer una part del 

treball, algunes fonts al final han fracassat però n’he trobat altres que potser m’han 

estat més útils. Algunes de les entrevistes al final no han estat realitzades ja que no es 

va voler participar o la seva resposta no era útil pel treball. 

A les enquestes, també han sorgit problemes ja que algunes d’elles no han estat 

retornades, i com a conseqüència no formen part de les gràfiques del buidatge de les 

enquestes.  

La informació pels programes està molt atraçada, ja que aquests programes s’intenten 

actualitzar constantment i alguns llibres no m’han servit perquè eren d’edicions 

passades, sobretot en el cas del Photoshop. 

 

Metodologia utilitzada en el treball 

La metodologia d’aquest treball es basa bàsicament en la pràctica, ja que per aprendre 

a fer el treball he hagut de mirar molts vídeos per saber-ho fer o millorar-ne el que ja 

sabia.  

Primer s’ha fet la part teòrica per tenir orientat el treball, amb l’ajuda de diccionaris i 

llibres especialitzats en el que em baso i més tard he anat escollint les fotografies 

adients a cada situació per deixar-ho més clar, ja que és complicat ensenyar a fer 

servir un programa o un procediment de modificació sense cap imatge a una persona 

que mai n’ha vist ni fet servir un.  
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Finalment, quan ja he acabat la part teòrica, el treball ha anat agafant forma i he anat 

matisant els petits detalls per aconseguir un millor resultat, com per exemple els 

gràfics per mostrar d’una manera més clara els resultats i els peus de pàgina, per els 

tecnicismes de l’àmbit de la fotografia.  
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1. Fotografia 

1.1 Què és la fotografia? 

  La fotografia és un procés que permet obtenir imatges per mitjà de la llum i de 

diferents components químics, permanents sobre una superfície convenientment 

preparada.  

  Aquesta és la definició de fotografia que podem trobar a la majoria de diccionaris, 

però avui en dia, quan veiem una imatge dins d’una pantalla, ja sigui de mòbil o 

d’ordinador o a qualsevol altre lloc, també ho considerem una fotografia.  

   Així, avui en dia, per definir la fotografia digital, diem que el procés és el mateix, però 

la diferència és que es fa mitjançant sensors elèctrics, que converteixen la llum en una 

senyal elèctrica, la qual cosa es digitalitza i queda emmagatzemada dins d’una 

memòria, considerant-ho una fotografia.   

 

1.2 Tipus de fotografies 

   Avui en dia la fotografia la podem classificar de moltes maneres, com per exemple, 

un grapat de fruites el podem classificar per la forma, el color, o la mida, i cap de les 

tres maneres és incorrecte. Això passa el mateix en l’àmbit de la fotografia. La podem 

classificar de diferents maneres i aquesta n’és una d’elles:  

 Fotografia Aérea1: S’utilitza per analitzar el creixement de les ciutats, els 

canvis que s’han produït al llarg del temps, per observar la fauna i la flora de la 

Terra, etc. Aquestes fotografies es fan des d’avions o des de satèl·lits. Són 

unes càmeres amb un objectiu2 realment potent, ja que les que tenen els 

satèl·lits poden arribar a fer milers de fotografies per obtenir una imatge clara, 

única i precisa del que es vol aconseguir. Un exemple en són les imatges dels 

mapes del buscador Google. 

 Fotografia artística3: Aquest tipus de fotografia s’utilitza des del segle XIX, els 

fotògrafs busquen fotografies originals, no vistes fins el moment, complicades 

de fer i gens mecanitzades. És el gènere on tot és possible, fins i tot abans de 

                                                           
1
 Fotografia I Pàg. 9 

2
 Conjunt de lents que formen part de l’òptica d’una càmera. 

3
 Fotografia II Pàg. 9 
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realitzar la fotografia poden realitzar algun esbós del que volen. Darrerament 

s’han rebut moltes crítiques per la confusió d’aquesta fotografia amb la 

publicitària. 

 Fotografia astronòmica4: Gràcies a aquestes fotografies, els astrònoms 

poden obtenir imatges exactes de la situació i el moviment de cossos, com per 

exemple, els cometes. Al llarg dels anys, s’ha obtingut una millor qualitat per 

poder apreciar molt millor cossos que ni ens imaginem que poden arribar a 

existir.  

 Fotografia científica5: La fotografia és molt important per la ciència, ja que 

molts descobriments que hem obtingut han estat gràcies a ella. N’és un 

exemple la radioactivitat, que va ser descoberta al posar-la sobre una placa 

fotogràfica. No ens hem d’imaginar una càmera normal, ja que els microscopis 

permeten fer fotos amb el mateix mode que ho faria una càmera i el seu 

aspecte no té res a veure amb el d’ella. És molt útil en molts instruments 

científics a part del microscopi, com les càmeres de bombolles6 i les 

radiografies. Aquestes imatges han obtingut una gran evolució en la ciència.  

 Fotografia infraroja7: Aquest tipus de fotografia detecta les diferències de 

temperatures que hi ha, capten la calor que produeixen els cossos. Es pot 

utilitzar des de llargues distàncies i amb total foscor. És molt utilitzada per la 

seguretat, com descobrir falsificacions, ja siguin pintoresques o de documents, i 

per trobar ocultacions militars.  

 Fotografia publicitària8: S’utilitza per captar l’atenció del comprador, és 

utilitzada, com el seu nom indica, per la publicitat, vol aconseguir que el 

producte tingui èxit i busca la manera de convèncer al consumidor que obtingui 

el producte. Cada vegada, és més complicat atraure a la gent, però gràcies als 

anuncis i el màrqueting, produeixen una influència en la popularitat del 

producte.  

 Fotografia submarina9: La fotografia submarina té la peculiaritat que la 

càmera està hermèticament tancada, ja que si entrés aigua la càmera deixaria 

de funcionar. És un tipus de fotografia especial, ja que no depèn tant sols de la 

                                                           
4
  Fotografia III. Pàg. 9 

5
  Fotografia IV. Pàg. 9 

6
  La càmera de bombolles és un detector de partícules carregades elèctricament. 

7
  Fotografia V. Pàg. 9 

8
  Fotografia VI. Pàg. 9 

9
  Fotografia VII. Pàg. 10 
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càmera, sinó que depèn de l’aigua, de la profunditat, de la claredat, i d’altres 

factors que la condicionen. Per altra banda, en posar-la sota l’aigua, el nivell de 

refracció10 de l’aigua és més gran que el de l’aire, i com a conseqüència es veu 

un 25% més de zoom.   

 Fotografia ultraràpida11: Capta les imatges a una velocitat extremadament 

veloç, pot arribar a fer un milió de fotografies per segon. És molt utilitzada en el 

cinema on a base de passar les fotografies molt ràpidament es transforma en 

un vídeo i així avui en dia, moltes sèries o pel·lícules estan elaborades amb 

aquest model. També és utilitzada per la comprovació d’alguns experiments, 

però en aquest cas utilitzen una càmera de vídeo. 

 Fotografia ultraviolada12: L’ull humà no és capaç de percebre la llum 

ultraviolada però una càmera si que pot. Per fer aquestes fotografies es 

necessita una foscor total ja que l’única llum que hi pot haver és la ultraviolada, 

per poder il·luminar l’objecte i que la llum passi a la càmera..Aquesta branca de 

la fotografia es basa en la criminologia per trobar pistes i en l’àmbit científic.  

 Microfilmació13: Consisteix en reduir les imatges a una mida molt petita. 

Antigament es feia servir per guardar informació que ocupava molt d’espai, i 

d’aquesta manera els resultava més fàcil.  La manera més coneguda de la 

microfilmació és emmagatzemar fotogrames i després visualitzar-los en un 

projector.  

 Periodisme gràfic14: Tracta de transmetre un fet, un moment, un lloc, en 

imatges. La majoria de les vegades, aquesta fotografia és per a diaris o 

revistes. Des de l’antiguitat, aquest tipus de fotografia mostra un gran interès, ja 

que gràcies a ella, tenim imatges de guerres, com la de la segona guerra 

mundial o la civil, de revolucions i de moments que van passar que han quedat 

retratats i convertir-se en grans icones, ja que en aquells moments, era una de 

les poques maneres de veure el que passava fora del país.  

 

 

                                                           
10

  Modificació de la trajectòria d’un raig o del front d’una ona quan travessa una superfície que limita dos 

medis diferents. 
11

  Fotografia VIII. Pàg. 10 
12

  Fotografia IX. Pàg. 10 
13

  Fotografia X. Pàg.10 
14

  Fotografia XI. Pàg.10 
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2. Retoc i modificació d’imatges. 

2.1 Què és? 

   Són programes que tenen la capacitat de retocar, editar, modificar, crear i millorar les 

imatges. Gràcies a aquests programes es pot millorar la qualitat i modificar-ne els 

errors, així obtenint un resultat realment favorable. Cada dia en són més les tècniques 

que existeixen per aconseguir un millor resultat. Actualment es pot modificar 

absolutament tot d’una imatge.  

   Antigament ja existien tècniques per modificar una fotografia, però era molt més 

complicat, ja que havien de treballar amb una lupa potent i amb uns llapis grassos es 

pintava sobre el lloc del defecte (com per exemple una arruga o un granet) i així al 

pintar sobre el negatiu, el defecte es feia opac i no sortia al positiu. Quan no existien 

les fotografies en color es pintava amb aquarel·les líquides o altres pigments sobre la 

fotografia en blanc i negre perquè s’aproximés més a la realitat. 

 

2.2 Quines són les seves característiques? 

Les característiques més comunes d’aquests programes són: 

 Els filtres: Els filtres són els efectes que podem incloure en les fotografies per 

aconseguir-ne un millor resultat. La majoria de programes en tenen, en alguns, 

són més complexos que d’altres, però la utilitat és la mateixa. Aquests filtres els 

podem trobar a programes més senzills, en què no hi ha capes o altres estris. 

Algunes de les funcions dels filtres són per modificar-ne la lluminositat15, el 

contrast16, la calor17, el color18, el to, els nivells, escala de grisos 19i l’ombra. 

Segons el programa poden tenir diferents noms, però la seva utilitat és la 

mateixa. 

 Capes: Les capes són un tipus de folis transparents que es posen sobre les 

imatges i es poden combinar les unes amb les altres, canviar-se d’ordre, tallar, 

canviar-ne la mida, moure i aplicar-hi diferents mètodes. Són com les capes d’una 

ceba. Amb les capes es poden aconseguir molts efectes: poder combinar dues 

                                                           
15

  Fotografia XIII. Pàg. 16 
16

  Fotografia XIV. Pàg.16 
17

  Fotografia XV. Pàg.16 
18

  Fotografia XVI. Pàg.16 
19

  Fotografia XVII. Pàg.16 
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fotografies i formar-ne una de nova, dissenyar, etc. És una de les coses més 

utilitzades en aquests programes, ja que pots treballar independentment de la 

capa on un mateix es trobi. Els factors principals de les capes són el mode, 

l’opacitat i la visibilitat.  

 Estris: Amb la quantitat de programes que hi ha, trobem molts d’estris, segons el 

programa poden tenir el nom diferent però la utilització és la mateixa. Els més 

comuns són20: Selecció de rectangles, selecció el·líptica, selecció lliure, selecció 

difusa, Selecció per color, tisores, selecció de primer pla, estri de rutes, estri 

recollidor del color, lupa, estri de mesura, estri d’alienació, estri de tall, estri de 

rotació, estri de rotació, inclinació, perspectiva i volteig. Estri per a textos, estri de 

relleu, estri de barreja, llapis, pinzell, goma, aerògraf, tinta, clonació i clonació de 

perspectiva, estri d’enfocar, difuminar  i marcat a foc.  

2.3 Quins problemes pot causar? 

    El principal problema que causen aquests programes és quan la persona que utilitza 

el programa, fan unes modificacions que van més enllà de la realitat i s’utilitza pel tema 

comercial o publicitari i se’n fan un abús, en què es presenten davant d’un possible 

consumidor com un model a seguir. A vegades, s’ha arribat a un punt tant extrem en 

què han arribat a deformar cossos, com per exemple els de les models de Victoria 

Secret (que són considerades les models que tenen els millors cossos del moment) on 

s’han produït moltes crítiques en la presentació d’algunes imatges de les temporada. 

    De la part tècnica del programa, les aplicacions no provoquen problemes si se’n fa 

un bon ús, ja que avui en dia són molt utilitzades i necessiten ser impecables, sempre 

s’està intentant millorar les tècniques perquè siguin més útils, més efectives i més 

còmodes. Poden causar algun error a l’hora de la instal·lació o la des instal·lació en 

què es necessita tenir altres programes. Depèn del programa i del PC ocupa més o 

menys lloc en disc.  

 

2.4 Utilització. 

Selecciona la zona amb forma rectangular. 

Selecciona la zona amb forma el·lipse. 

                                                           
20

  Els noms d’estris escrits al treball han estat extrets del programa Gimp 2. 



Més enllà de les imatges: El retoc de la fotografia.                           Carla Padrós Bosch 

 

13 

Selecciona una zona de forma lliure, l’usuari adopta la forma que desitja. 

Selecciona una zona basant-se amb el color. 

Selecciona les zones per colors similars. 

Selecciona les zones utilitzant un ajust intel·ligent als límits. 

Selecciona una zona que conté objectes al davant. 

Crea i edita les rutes. 

Estableix colors a partir dels píxels de la imatge.  

Ajusta el nivell d’ampliació. 

S’encarrega de mesurar les distàncies i angles. 

Mou capes, seleccions i altres objectes. 

Alinea i col·loca capes i altres objectes.  

Treu les sones del voltant de la capa o imatge. 

Rota la capa, la selecció o la ruta. 

Escala la capa, la selecció o la ruta. 

Inclina la capa, la selecció o la ruta. 

Canvia la perspectiva de la capa, la selecció o la ruta. 

Volteja la capa, la selecció o la ruta verticalment o horitzontalment. 

Crea o edita capes de text. 

Emplena un color o patró de l’àrea seleccionada. 

Emplena l’àrea seleccionada amb una degradació de colors. 

Dibuixa els cantons durs mitjançant un pinzell. 

Pinta traços de cantons suaus mitjançant un pinzell. 

Borra el color d’un fons o la transparència mitjançant un pinzell.  

Pinta amb una precisió variable mitjançant un pinzell.  

Escriptura tipus cal·ligrafia. 

Copia selectivament a partir d’una imatge o disseny, utilitzant un pinzell. 

Soluciona irregularitats de la imatge. 

Clona des d’una imatge d’origen després d’aplicar-hi una transformació de perspectiva.  
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Esborronat o des esborronat selectiu mitjançant un pinzell. 

Esborrona selectivament utilitzant un pinzell. 

Il·lumina o enfosqueix utilitzant un pinzell.  

 
 

2.5 Programes que trobem. 

Actualment hi ha milers de programes que poden modificar imatges, però els més 

coneguts i utilitzats que trobem són: 

 Adobe Photoshop: És el programa més utilitzat i el més conegut, potser no és el 

millor, però si que és el més eficaç. És de la marca Adove, i al llarg dels anys s’ha 

anat actualitzant i ha anat fent diferents versions, concretament més de deu, i en 

cada una s’hi ha afegit noves aplicacions. Es basa en el retoc d’imatges i gràfics 

fonamentalment. S’adapta als diferents nivells que té el consumidor del 

coneixement del retoc. Hi ha tant el nivell bàsic com el de l’expert.  

 Gimp: És un programa d’usuari lliure21 i és un dels més semblants al photoshop, 

molts dels seus estris són idèntics(però no tant complexos) i també té la 

característica de les capes. Aquest programa és de codi lliure, gratuït i es pot 

trobar en varis idiomes, on també té diferents versions i derivats.  

 Corel Photo-Paint: És un programa editor de mapa de bits 22per a Windows, les 

seves aplicacions són molt similars al Photoshop. És utilitzat com a complement 

del Corel Draw. És una aplicació desenvolupada per a professionals. 

 Picassa: Aquest programa a part de ser un editor d’imatges és un organitzador 

de fotografies i permet crear àlbums que posteriorment es poden penjar a Internet 

i així poder compartir i veure’l amb altres persones. No té la funció de les capes ni 

d’estris, però pot fer molts tipus de filtres i tallar imatges. El seu propietari és 

Google. 

 Ulead PhotoImpact: No és dels més coneguts però segons els seu usuaris és 

molt útil ja que es pot personalitzar el programa de la manera que sigui més útil, 

                                                           
21

  Respecta la llibertat dels usuaris sobre el producte, i una vegada es té pot ser copiat, estudiat, 

modificat i restribuït. 

22
 Representació de petits punts rectangulars anomenats píxels, que són la mesura més petita en color 

que forma una imatge digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimp
http://es.wikipedia.org/wiki/Corel_Photo-Paint
http://ulead-photoimpact.softonic.com/
http://ulead-photoimpact.softonic.com/
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més eficaç i més còmode per a un mateix. La seva característica principal és que 

és senzill i no es necessita tenir un nivell per utilitzar-lo. Tant sols està disponible 

en anglès.  

 PhotoScape: Aquest programa és gratuït, i al només ocupar 11MB té la 

característica de ser molt lleuger i ràpid. Disposa de molts de filtres que permeten 

crear molts efectes, com per exemple el d’envellir una fotografia, fer 

fotomuntatges i, a més a més, és un creador de GIF23 animats.  

 Paint Shop Pro: La popularitat del programa és deguda a que ja va inclòs en 

molts dels escàners que estan a la venta i el seu preu és molt més accessible 

que el photoshop. Antigament, aquest programa tenia algunes característiques 

que el photoshop no disposava, ja que podia suportar gràfics vectorials, però no 

era compatible amb alguns sistemes operatius24. Al llarg del temps, s’ha anat 

actualitzant i disposa de millors característiques. 

 Picnik: És un editor online25 de fotografies. Les imatges poden ser importades 

des de xarxes socials o des del mateix ordinador. Actualment és molt popular 

pels adolescents. Aquesta popularitat del programa és deguda a la senzillesa 

d’aplicar retocs i efectes a les imatges. Com a extres, s’hi troben diferents tipus 

de lletres i icones. Tot i això té un inconvenient, per poder utilitzar totes les 

aplicacions has de pagar una quota cada mes o any per aconseguir les tècniques 

i els retocs més elaborats. 

 

 

 

 

                                                           
23

 GIF (Graphics Interchange Format) és un format utilitzat per a les imatges i les animacions. 

24
  Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic 

i permet una execució normal de la resta d’operacions. Exemples: Mac i Windows 7. 

25
  Paraula procedent de l’anglès que significa en línia. És un tecnicisme de la informàtica per mostrar que 

alguna cosa està a la xarxa i que necessita Internet.  



Més enllà de les imatges: El retoc de la fotografia.                           Carla Padrós Bosch 

 

16 

IMATGES COMPLEMENTÀRIES 

Original 

 

 

 

 

 

Fotografia XII. Girona, 2009 

Contrast 

 

 

 

 

 

Fotografia XIV 

Lluminositat 

 

 

 

 

 

Fotografia XVI 

 

 

         

Color 

 

 

 

 

 

 Fotografia XIII 

 Calor 

 

 

 

 

 

  Fotografia XV 

    Escala de grisos  

 

 

 

 

 

   Fotografia XVII 
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3. Photoshop 

3.1 Què és el photoshop? 

    Photoshop és un programa utilitzat pel retoc digital de fotografies i pel disseny 

gràfic. És el programa més conegut per la modificació d’imatges ja que de les dotze 

versions que té al programa, on s’han anat innovant al llarg dels anys, ha aconseguit 

uns retocs d’imatges totalment professionals. A part de totes les aplicacions que té, 

compte amb efectes 3D a una imatge plana.  

Aquest programa ofereix des de les coses més bàsiques, com ajustar una fotografia,  

fins a les més complicades. No està pensat per dibuixar, sinó per realitzar un 

tractament a les imatges, ja siguin creades per altres pàgines, fotografies d’una 

càmera digital o escanejades. 

Photoshop és un software comercial, per adquirir-lo i fer-lo servir s’ha de comprar una 

llicència, però actualment Adove, la seva marca, permet una descàrrega gratis d’un 

període de trenta dies. 

Normalment es pensa que aquests programes només serveixen per modificar 

l’aparença d’una imatge, però també és utilitzat per a persones que es dediquen al 

món de la fotocopisteria, ja que si es necessita un tamany concret utilitzen el programa 

per adaptar la imatge a la mida necessària i així aconseguir que no quedi tallada, o per 

solucionar algun problema que impedeixi un bon resultat. Hi ha persones que es 

dediquen al món de l’art, com per exemple al dibuix, on molts d’ells després posen els 

seus dibuixos en mans d’aquest programa per poder pintar-los, aconseguir millors 

efectes amb la llum i treure’n imperfeccions.  

3.1.2 Evolució del programa 

    Photoshop va ser creat l’any 1987 pels germans Thomas y John Knoll. Fins l’any 

2011 ha tingut dotze versions de les quals es considera una diferència sorprenent. Les 

dues primeres versions van ser creades per MAC26 però a partir de la versió 2.5 va 

estar disponible també per a Windows27. A partir de la tercera versió hi van aparèixer 

les capes, on va suposar una gran millora, i fins a la vuitena versió no va passar a 

                                                           
26

 Nom d’ una sèrie d’ordinadors portàtils destinats a usuaris bàsics i per a petites empreses procedents 

de la marca Apple. 

27
 Nom d’un conjunt de programes que fan la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic 

(sistemes operatius) 
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anomenar-se Adobe28 Photoshop CS, que la seva traducció és “botiga de fotografies”. 

Prové de la marca Adobe, com el seu nom indica. En les darreres versions, les 

actualitzacions més importants que ha expetimentat el programa són d’efectes 3D. Els 

nous estris que van apareixent són per millorar-los, complementar-los i proporcionar 

una millor comoditat pel consumidor. 

 

Utilització 

Aquest programa té infinites aplicacions per les imatges. Les seves aplicacions estan 

repartides en nou llocs diferents, primer de tot en obrir el programa veurem que té 

diferents barres i panels. Es poden classificar de diferent manera i ajuntar-ne algun. 

Com es mostra a la imatge del final, jo n’he distingit set. 

En exportar una imatge per modificar-la, aquesta sens posarà a l’àrea de treball, on 

nosaltres podrem fer els retocs que necessitem. A dalt de tot i trobarem la barra de 

menú que és la barra que trobem en la majoria de programes i des d’aquí es pot 

accedir a diferents opcions, una de les més habituals pel què la hem d’utilitzar és per 

poder guardar un document o un enllaç, que en aquest cas serà una imatge.  

En el panell d’estris que el trobem a la dreta (un mateix pot modificar la disposició de 

les barres i dels panells de la manera que li sigui més còmode) amb diferents icones29, 

aquestes icones en prémer el botó dret sobre cada una d’elles ens permetrà veure les 

diferents opcions que podem fer servir. També podem utilitzar cada una de les icones 

amb uns caràcters concrets del teclat. Els dos requadres que trobem al final, un ens 

mostra el color que estem utilitzant de fons que és el de darrera, i el frontal ens mostra 

el color que utilitzarem en aplicar els estris. Per exemple, si tenim de color frontal en 

vermell, i tot seguit utilitzem el pinzell, aquest pintarà de color vermell.  

Seguidament tenim la barra d’opcions d’estris, que normalment està a baix de la barra 

de menú. Aquesta barra serveix per mostrar-nos les diferents opcions que tenim en 

escollir un icona del panell d’estris. Segons la icona, la barra serà diferent. En ella 

podrem canviar el tamany i la transparència per exemple.  

                                                           
28

 Nom de l’empresa destacada per la fama dels seus programes.  

29
 La Majoria d’icones les he esmentat anteriorment en l’apartat 2.4 ja que moltes són comunes en els 

diferents programes. 
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La barra d’estat es troba a baix de la finestra del programa, en ella podem observar el 

tant per cert (%) de zoom que té la imatge i modificar-lo fins al que ens sigui més 

còmode. La informació del costat és sobre la imatge, ens pot mostrar diferents dades 

com: l’escala de la imatge, el tamany, el perfil, les dimensions, etc. 

La finestreta del color permet seleccionar colors d’una manera més ràpida i amb més 

opcions de mostres i estils. Juntament, en aquesta finestreta i trobem una de les eines 

més utilitzades, la de les capes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia XVIII. Vilafant, 2010. 

3.2 La popularitat del programa. 

    Avui en dia, la majoria de persones que escolten el nom de Photoshop saben 

reconèixer el què és, ja que en aquests últims anys ha estat una de les eines més 

utilitzades per els mitjans de comunicació i la publicitat per a fer més perfecte el seu 

producte. Pot arribar a fer coses impressionants que una persona no es podria 

esperar. Aquesta fama és deguda bàsicament a la reacció de les persones en veure el 

resultat d’una imatge passada pel programa. La popularitat que ha aconseguit el 
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programa és per una part també de les crítiques que ha rebut per la modificació 

extrema de fotografies o imatges. 

 

3.3 La llei de l’Autoestima 

A causa de l’abús del Photoshop, una família americana ha denunciat que es faci un 

control de regulació dels retocs perquè no es vagi més enllà de la realitat. Ha estat 

anomenat, la llei de l’Autoestima. Aquesta campany, iniciada per Seth y Eva Matlins, 

on la llei té la finalitat de prendre mesures de control de fotografies i manipulació 

d’imatges a les publicacions de la premsa, la publicitat i a les revistes. Segons els 

Matlins, els propis afectats dels retocs excessius haurien de denunciar el retoc que li 

estan fent a la seva imatge.  

Avui en dia, la nostra cultura i la nostra societat està molt vinculada en aquest món, 

sempre hi ha agut diferents denuncies o crítiques sobre aquests retocs però mai s’ha 

pres una mesura definitiva que controlés l’abús o ho prohibís, ja que els mitjans de 

comunicació són els que tenen el poder i el control.  

 

 

 

 

 

                                                                        Imatge XIX. Revista Ralph Lauren 2009 

Com es pot veure a la fotografia de l’esquerra té la cintura i els malucs totalment 

modificades i sembla que tingui el cap més gran per les transformacions que ha patit. 

En canvi, com podem veure a la fotografia dreta, de la mateixa model sense patir 

aquests retocs la diferència és considerable. Això té com a conseqüència la quantitat 

de dones o noies que es creuen que aquesta imatge és una realitat i poden arribar a 

tenir moltes conseqüències greus a la seva salut ja que es poder originar malalties 

psicològiques com l’anorèxia. Com diuen els Matlin: “Els problemes són reals, seriós y 

duradors, succeeixen quan no ens adonem que les imatges i els ideals del cos humà 

presentats als medis de comunicació estan creant falses expectatives i normes per a la 

població femenina” 

Moltes noies i dones es veuen afectades 

per aquests canvis que els fan a les 

models, ja que és una cosa irreal, però 

elles es pensen que existeix i es causen 

molts problemes, un exemple ven clar en 

seria aquesta fotografia de la model 

Filippa Hamilton de la marca de roba 

Ralph Lauren: 
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Aquests retocs no estan solament a les fotografies de les models o actrius sinó també 

en podem trobar a un anunci de pasta de dents o de menjar, ja que per aconseguir la 

imatge perfecte poden arribar a fer un càsting on hi hagi unes vint barretes de pa, i de 

totes aquestes tant sols una sortirà a la publicitat. Tot això també és un engany al 

consumidor, des de sempre dins la publicitat es vol mostrar el millor de cada casa, 

però actualment amb els avenços de les tecnologies estan enganyant al consumidor, 

creant així una idea falsa del producte. 

 

3.3.1 Dove Self-Esteem 

Dove, és el nom de la marca d’una línia de productes per la cura personal, com per 

exemple desodorants, gel i cremes per la pell. Des del 2004 ha creat les seves 

campanyes de “Bellesa real” al utilitzar a dones que no tenen un cos “perfecte” i 

tampoc són de l’estereotip de dona que s’ha creat durant aquests darrers anys per així 

fonamentar la seva campanya en ajudar a millorar l’autoestima de les dones d’arreu 

del món i sentir-se bé amb si mateixes. En una de les seves campanyes han utilitzat la 

frase: “La veritat sobre la bellesa” i patrocinada per un vídeo on es pot apreciar com es 

pot aconseguir una bellesa amb un ordinador a les mans sense necessitat de tenir-la, 

ni altres factors com el maquillatge. Per això volen aconseguir fer veure a les dones 

que no és real.  

L’associació per a la Bellesa Real de Dove, va fer unes enquestes a onze països a 

unes tres mil dues-centes dones entre 15 i 64 anys amb un error del +/- 1.7%. A les 

quals van tenir uns resultats bastant alarmants ja que: 

A una de les preguntes havien d’escollir entre paraules totes positives sobre el seu 

aspecte i només el 2% d’aquestes dones es defineixen a si mateixes com a “hermosa” 

en canvi un 30% de les dones es van definir com a “natural”. 

Un 42% de les dones estaven d’acord en no sentir-se a gust descrivint-se com a 

“bella”. 

Quasi tres quartes parts d’elles defineixen la seva bellesa com a “promig” i un 69% 

defineixen el seu físic com a “promig”. 

Aproximadament el 50% d’elles pensa que tenen un pes excessiu. Excepte les 

italianes i les argentines. 

El 60 % de les dones entrevistades pensen que la societat espera que les dones 

millorin el seu aspecte físic i el 63% pensa que avui en dia la societat espera de les 

dones que siguin més atractives que la generació de les seves mares. 
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El 45% pensen que les més “hermoses” tenen millors oportunitats a la vida. 

Els resultats de les preguntes realitzades als diferents països han coincidit entre ells, 

excepte les japoneses que tenen respostes diferenciades. 

 

Alguns crítics van afirmar que aquesta enquesta també era utilitzada per promocionar 

els productes de la cadena Dove, i no per millorar l’autoestima de les dones i lluitar 

contra una bellesa real. Però amb el temps, el seguit de campanyes ha demostrat el 

que realment volen aconseguir amb aquestes enquestes i la imatge que dóna al públic 

mostrant un altre tipus de bellesa, que no sigui un ideal marcat. Algunes de les 

gràfiques de les respostes són aquestes: 

 

- Quina d’aquestes paraules utilitzaries per descriure’t la figura en què et veus? 

Aquesta gràfica ens mostra clarament el resultat, ja que cap d’elles es va descriure 

com a guapa, i abans va optar per utilitzar altres adjectius per descriure la seva 

bellesa. El més destacat va ser Natural, que es veu clarament al gràfic, seguit de 

“promig”. Mentre que els adjectius que determinaven una bellesa amb més autoestima 

van ser els que van obtenir el % més baix.  

 

 

 

 

 

 

 

- De les següents oracions, fent servir una escala de l’1 al 10, on l’1 signifiqui 

completament desacord i el 10 totalment d’acord, senyala lo satisfeta que vostè 

està amb la seva bellesa: 

Més de la meitat de les dones de l’enquesta estan d’acord en què s’ha de representar 

la bellesa amb altres mètodes que no siguin uns estereotips ideals. Ja sigui 

representant un ventall més gran de factors com l’edat o el pes, que avui en dia 

sembla que siguin els dos grans protagonistes, i que els productes femenins no siguin 

tan limitats, per exemple, en moltes franquícies ofereixen un cert tipus de talles en què 



Més enllà de les imatges: El retoc de la fotografia.                           Carla Padrós Bosch 

 

23 

moltes dones no poden comprar-hi roba ja que les talles són massa petites. Un 47% 

creu que la representació de la dona en la cultura tant sols és representada amb les 

dones més guapes i atractives. Com he anomenat anteriorment, aquesta entrevista 

està feta a onze països i aquestes dades ens mostren que molts d’ells estan d’acord 

en l’afirmació d’una representació de la dona amb un estereotip. Una dada 

assenyalada de l’entrevista és que de cada mil dones, cent cinquanta d’elles, la seva 

autoestima baixa en veure dones guapes a les revistes.  

 

 

 

 

 

 

 

- Com està vostè de satisfeta amb la seva bellesa? Amb una escala de l’1 al 10 

on l’1 signifiqui completament desacord i el 10 totalment d’acord. 

A aquesta pregunta de l’enquesta, les opinions de les dones estan molt relacionades, 

ja que els percentatges mostren que més de la majoria estan molt d’acord en les 

oracions. En totes les preguntes hi trobem un 80% excepte en una. En elles es mostra 

la defensa de la bellesa de la dona, i a qualsevol edat, la relació del bon humor amb 

afavorir l’autoestima. Una dona pot ser bella sense tenir en compte l’aspecte físic que 

té. Per a la majoria d’elles és molt important la bellesa que sent un progenitor. Aquests 

resultats ens mostren la importància de no deixar-se emportar pels estereotips i creure 

en una bellesa natural que sigui accessible a totes les dones.  
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4. La fotografia publicitària 

L’origen de la fotografia publicitària ens arriba a principis del segle XX, antigament ja hi 

havia publicitat, però no es fa realment un ús de ella per el consum i anuncis fins 

aquest moment.  

La fotografia publicitària ha estat un dels camps d'innovació més populars per als 

fotògrafs. Existeix per a satisfer les necessitats dels consumidors. Es posa un nou 

producte al mercat, i s’ha d’aconseguir cridar l’atenció dels futurs clients amb unes 

imatges que hi aportin una influència en voler aconseguir el producte; així es crea 

l’anomenada fotografia publicitària.  

Les seves característiques més importants són: Informar, transmetre la idea del 

producte, causar un impacte visual al client, distingir el producte dels altres i per  

transmetre emocions. 

Dins del món de la publicitat hi trobem moltes més maneres de captar aquesta atenció, 

on els anuncis són els més populars avui en dia, però tant sols em basaré en l’àmbit 

de la fotografia. Per fer una bona fotografia s’ha de tenir molts criteris en compte, ja 

que hem de saber per a quin tipus de públic va dirigit(edat, sexe, gustos...).  

Les diferències principals que trobem entre una imatge publicitària i una imatge que no 

ho sigui són: No està compromesa amb la realitat, pot ser totalment una cosa 

abstracte(per això, com he dit anteriorment hi ha persones que la poden confondre 

amb la fotografia artística) i la seva funció és exigida pels promotors del producte en 

decidir com el volen comercialitzar.  

En aquest àmbit, mentre el resultat aconsegueixi captar la atenció dels consumidors (i 

abans que agradi als que promouen la campanya de publicitat) la imatge no té límits. 

La originalitat i la creativitat són uns dels aspectes més importants de la fotografia 

publicitària. En l’actualitat, gràcies a tots els programes de retoc d’imatges 

s’aconsegueixen unes possibilitats il·limitades.  

Aquestes fotografies poden tenir dos tipus de missatges:  Dins de la imatge hi ha un 

missatge senzill i entenedor. Dins de la imatge hi trobem un missatge que ens dóna 

una idea del que és, o simplement el missatge ja és transmès per la fotografia.  

La fotografia publicitària es pot distingir en tres tipus: 
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- Moda: La figura de la dona i de l’home marquen clarament aquest gènere. És una de 

les coses que avui en dia reben més crítiques, però el poder que tenen els mitjans de 

comunicació provoca una influència sobre la societat, i així continuen havent-hi 

aquests prototips d’home i de dona ideals. Des del seu punt de vista, el que volen 

aconseguir és un producte que mostri la bellesa més pura, però com a conseqüència  

es causen aquests cànons estètics i valors socials. La diferència crucial entre aquest 

tipus de gènere amb el del catàleg és que en la moda es patrocina un sol producte que 

té la finalitat de crear una popularitat en aquest període. Ja sigui una peça de roba, 

una colònia, un accessori, una joia, o altres elements. La majoria de publicitat més 

popular dirigida a la moda és proporcionada per grans marques que busquen mostrar 

el producte més ideal possible, entre elles hi trobem Dolce&Gabanna, Versace, Prada, 

Gucci, Armani, Cristian Dior, etc. Que fan unes grans campanyes amb molt de detall.  

 

 

 

 

 Figura XX                                                Figura XXII                         Figura XXIII 

- Aliments: Aquest gènere té la finalitat d’atreure el gusanillo i causar un antojo al 

consumidor. A primera vista pot semblar una cosa molt simple, però no ho és, ja que 

per aconseguir el resultat que nosaltres veiem, ha de passar per una sèrie de diferents 

preparacions. Primer de tot és fa una selecció del menjar, (són una espècie de 

càstings però d’aliments). Quan s’ha elaborat el menjar, juntament amb alguns 

processos químics extres per aconseguir un millor resultat i atraure més al client, tenint 

clar com serà la fotografia i la lluminositat que tindrà, amb els elements plenament 

estudiats, es torna a fer aquest procés, però ara si que serà el que sortirà a la imatge 

de la publicitat i el més probable és que més tard la imatge sigui modificada amb algun 

programa abans de presentar-la al públic.  

 

 

 

Figures XXIV a XXIX. Reportatge programa ”Fotografies” del canal 33, 2011.  
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Figura XXXIV 

 

 

 

- Catàlegs: Un catàleg és una llista descriptiva d’elements agrupats per un nexe comú 

redactada segons unes regles establertes. Els catàlegs dirigits a la publicitat ens 

mostren productes que una companyia desitja vendre a un consumidor. Dins de cada 

catàleg es troben les fotografies del producte amb unes característiques establertes. 

Depenent del catàleg hi podem trobar la mida, el preu, la talla o altres qualitats del que 

ofereixen. Una de les seves utilitats és facilitar el que desitja buscar un consumidor i 

mostrar el ventall de productes que estan disponibles, i el més important, fer-ne 

publicitat. Avui en dia trobem molts tipus de catàlegs, des de roba fins a mobles per la 

llar.   

 

 

 

 

Figura XXX                                        Figura XXXI                                  Figura XXXII 

En veure un producte en un catàleg ens fem una idea (o ens fan creure una idea) 

diferent a la realitat i ens proporciona uns inconvenients, com n’és el cas d’aquests 

exemples:                       

 

 

 

 

  
Figura XXXV                                                               Figura XXXVI 
 

 

 

Figura XXXIII 
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5. Treball de camp 

5.1 Comparació d’imatges modificades i reals. 

 

 

 

 

 

Fotografia XXXVI. Sardenya, 2011 

 

   El retoc d’aquesta fotografia ha estat suprimir les persones que hi havia al voltant per 

així poder centrar el focus d’atenció a la barca on venen diferents accessoris.  Per 

poder realitzar aquest canvi s’ha fet servir l’estri de la clonació (      ) on gràcies a ell 

hem pogut agafar la imatge del mar i posar-la sobre on hi ha la persona tenint en 

comte l’ambient. A la zona on hi hauria d’haver-hi les roques, per causa de les 

persones no era apreciable s’ha fet servir l’estri del pinzell corrector (      ) que gràcies 

a ell ens proporciona una idea del que hi hauria d’haver en aquella zona. 

 

 

 

 

 

 

Aquesta fotografia té una mescla d’elements reals i d’elements irreals, on s’ha partit 

d’una base d’un dibuix i gràcies a les capes (capítol 2.2) s’ha pogut aconseguir aquest 

efecte. Per aconseguir que els mobles no tinguin un altre fons que no sigui la paret o el 

terra determinats s’ha fet servir l’estri d’esborrar (     ) per obtenir la zona que tant sols 

ens interessa. Perquè el telèfon estigui sobre el moble s’ha deformat el contorn per 

canviar-ne la perspectiva. 
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Foto. XXXVII. Sardenya, 2011 

Fotografia modificada on gràcies al blanc i el negre queda molt més ressaltat el que es 

vol mostrar, ja que com es veu a la fotografia original queda molt més ampli el ventall 

de la vista. Amb una mica de “soroll” s’ha proporcionat que es pugui apreciar més cada 

detall i la fotografia sigui de temps enrere. Ja que avui en dia, concretament a la zona 

de les ciutats, no és habitual veure la roba penjada d’aquesta manera com ho era fa 

anys.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia XXXVIII. El Collell, 2011 

 

A aquesta fotografia s’ha volgut centrar l’atenció en les persones i el confeti ja que 

l’entorn (original) fa que la imatge no tingui tanta atenció com a l’altra (modificada). Per 

aquest retoc no només s’ha hagut d’anar alerta en treure el fons, sinó el confeti i l’arròs 

que cauen quedarien esborrats i per això s’ha de tenir en compte la intensitat en què 

volem treure el fons amb la goma d’esborrar. També s’ha posat més contrast a les 

persones ja que el fons ha canviat a on color molt més intens.  
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Fotografia XXXIX. Camp nou, 2011 

Per aquesta fotografia s’ha volgut crear una portada de revista a partir d’una fotografia, 

concretament  de futbol. Al centre de la fotografia s’ha volgut centrar en el jugador, i 

per això s’ha seleccionat la resta del camp. Per poder aconseguir-ho s’ha utilitzat l’estri 

de la vareta màgica(       ), que té la funció de seleccionar les zones pel color i, com en 

aquest cas el verd hi predomina ha estat més fàcil. En tenir el que es desitja 

seleccionat s’ha difuminat o desenfocat per així tenir el centre d’atenció encara més 

visual. Per les lletres, s’ha fet servir l’estri de text (     ) i amb el títol s’ha disminuït 

l’opacitat i així es té la sensació d’una relació amb la fotografia, bé, en aquest cas la 

portada.  

 

 

 

 

 

Fotografia XL. Vilabertran, 2010  

Per la transformació d’aquesta fotografia, s’ha hagut d’utilitzar diferents capes per així 

aconseguir un efecte més elaborat. Primer de tot s’ha reduït el nas d’amplitud i s’ha 

allargat, i els ulls originals s’han fet més grossos i se’ls ha canviat l’angle en què 

estaven. Després, s’ha colorat la imatge amb un to blau, on més endavant hi hem 

posat més contrast amb una altra capa. Per el canvi dels ulls, amb un ull d’un avatar 

retallat d’una altre fotografia els hem incorporat a cada ull tenint en compte la mirada 

que tenien. Finalment, pels brillants de la cara s’han fet punts blancs en zones 

determinades i tot seguit s’hi ha afegit una ombra exterior i interior per aconseguir 

aquesta brillantor.  
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Per aquesta fotografia s’ha volgut aconseguir un 

efecte de major velocitat. Primerament, hem 

usat amb l’estri de selecció del color (      ) ja 

que predomina molt el vermell i ha estat més 

fàcil per tenir-ne la zona seleccionada que es 

desitja. Després s’ha invertit la selecció perquè 

en quedi el fons i el cotxe no, i s’ha aplicat un 

filtre de  desenfoc de  

moviment  per   crear  

aquesta sensació  de 

més rapidesa.  Final- 

ment  també  hi  hem  

afegit el filtre del con- 

trast per accentuar-ho 

més. 

 

 

 

 

 

Fotografia XLI. Itàlia, 2010 

 

 

Per la modificació d’aquesta fotografia es pot fer de varies maneres, una de les formes 

és seleccionar (       ) la zona interessada i posar-la en blanc i negre, però en aquest 

cas, com que hi ha moltes zones que les hem deixat amb color és millor fer servir el 

procediment de primer posar tota la fotografia en blanc i negre i després utilitzar l’estri 

del pinzell de memòria (       ) que ens servirà per recuperar el tros que vulguem 

original de la fotografia que així es convertirà en color, a més, nosaltres mateixos 

podrem graduar la mida del pinzell i si no ens agrada tornarà a ser blanc i negre. Més 

tard s’han modificat la intensitat i altres factors perquè la imatge tingui uns colors més 

verdosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Més enllà de les imatges: El retoc de la fotografia.                           Carla Padrós Bosch 

 

31 

 

6. Buidatge d’enquestes. 

Enquesta realitzada sobre la importància que té la bellesa en la dona de diferents 

edats. L’enquesta consta de dotze preguntes, en què algunes s’han de marcar amb 

una creu i les altres han de ser contestades donant-li un valor de l’1(totalment 

desacord) fins al 10(totalment d’acord).  

Les dones enquestades havien de valorar diferents factors de la seva vida comparant-

los amb la satisfacció que els proporciona i la relació que hi tenen en sentir-se més o 

menys belles. A més a més, algunes preguntes estaven relacionades amb la valoració 

d’un estereotip que marca la dona dins a la societat i als medis de comunicació.  

De la pregunta set fins a la dotze, els percentatges i els gràfics per mostrar-ne els 

resultats de si estaven fortament d’acord o totalment desacord, s’ha considerat que a 

partir de la nota vuit fins a deu és que hi està totalment d’acord.  

1) Quina edat tens? 

L’entrevista ha estat realitzada a quaranta-dues dones. Entre les quals un 23,8% 

tenien entre quinze i vint-i-quatre anys. Un 28,57% tenien entre vint-i-cinc i trenta-

quatre anys. Un 23,8% entre trenta-cinc i quaranta-quatre anys i finalment un 23,8%  

quaranta-cinc anys o més.    

2) Quina de les següents paraules faries servir per descriure’t millor la 

forma en què et veus? 

 

 

 

 

 

avui en dia, una dona prefereix d’escriure’s com a natural, abans que sexy o maca, 

que tant sols ho ha elegit una persona. “Atractiva” ha estat qualificat sobretot a les 

edats de trenta-cinc cap amunt, en canvi les més joves han preferit definir-se com a  

“bona aparença” (sense tenir en compte el 50% dels resultats de “natural”). De les vuit 

Com es pot apreciar al gràfic 

circular, la paraula més destacada  

ha estat “natural”, que n’ha 

obtingut un 50%. Dels estudis fets 

a la campanya Dove, aquest 

adjectiu va ser també el més 

popular, això ens indica que els 

estudis no estan manipulats, i  que  
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paraules que hi havia per escollir, cap de les enquestades es va descriure com a 

“elegant”.   

 

3) La teva bellesa comparada amb la de les altres dones. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta pregunta ens demostra que les dones prefereixen no diferenciar-se de les 

altres dones per la seva bellesa.  

4) Com descriuries el teu pes? 

D’aquesta pregunta hi havia cinc opcions a escollir, però dues d’elles no van ser 

marcades per a cap de les dones entrevistades. Aquestes dues van ser: “Molt alt”, 

“massa baix”. Per alta banda, una de les opcions que s’anomenava “baix” només va 

ser contestada per una persona. De les dues opcions restants, un 64% de les 

enquestades van respondre just, i un 33% van respondre alt. Aquesta dada va 

coincidir amb la pregunta que havien d’avaluar la satisfacció amb un mateix, ja que la 

majoria que van posar un pes “Alt”, es van qualificar amb una nota de set o inferior.  

5) Si et donessin la oportunitat et faries una operació de cirurgia 

estètica? 

 

Aquesta pregunta constava de tres opcions, els resultats han estat bastant sorprenents 

ja que el mateix nombre de dones enquestades van respondre “sí” i “no” (un 45% cada 

una de les caselles) i la última formada per un 10% en què les dones no ho sabien o 

no ho volien contestar. Aquestes dades ens mostren clarament la importància que té la 

bellesa per una mateixa i com els influeix si tinguessin un canvi cap a millor a la seva 

autoestima.  

 

Dins d’aquesta pregunta 

també hi ha hagut una 

opció dominant que ha 

respòs un 60% de les 

enquestades, ha estat la 

casella del promig, mentre 

que les altres dues que són 

o superiors o inferiors de  a 

les demés han mantingut el 

mateix percentatge.  
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6) Com et sents de satisfeta amb tu mateixa? 

Les dones enquestades havien de posar un número de l’1 al 10 mostrant la seva 

satisfacció amb elles mateixes. El següent gràfic ens mostra els resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

encara que potser hi hagi factors que no els agradin, això no les fa tirar enrere ni les hi 

baixa a determinats extrems la seva autoestima,  sinó que valoren  altres factors que 

poden  i fan que també sigui bella.  

 

7) La satisfacció. 

La pregunta està formada per nou caselles, on havien d’autoavaluar-se segons la 

satisfacció que els proporcionaven les paraules proposades posant un nombre de l’1 al 

10 (1: totalment insatisfeta i 10: totalment satisfeta). La gràfica següent ens mostra els 

resultats; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins del gràfic veiem clarament 

el número dominant per la 

satisfacció de la dona amb ella 

mateixa, un 38% del número 

set, seguit del 24% del número 

vuit. També es veu clarament 

que cap de les dones 

enquestades s’ha posat un 

nombre inferior de cinc a ella 

mateixa. Això significa que 

encara  
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La paraula més ben qualificada va ser la salut, seguida de les relacions familiars, on 

els percentatges de fortament d’acord superaven el 60% en totes les edats. A mesura 

que les edats augmentaven, s’ha comprovat que les dones no posen valors tant alts 

per avaluar els termes. Com es pot apreciar al gràfic, els percentatges de les dones de 

més de 45 anys o més són més baixos comparant-los amb els altres. Les dones de 25 

a 34 anys han mostrat una clara diferència respecte a les de les altres edats valorant 

més l’atractiu físic, l’aspecte i el pes corporal, la bellesa i una relació amorosa.  

 

8) Atributs que fan a una dona bella. 

La resposta estava formada per deu caselles que havien de ser avaluades de la 

mateixa manera que la pregunta anterior, cada oració independent a l’altra.  

La felicitat ha estat la paraula més destacada, ja que el 80% de les enquestades ho ha 

qualificat amb una nota de vuit o superior. Humor, també ha estat una paraula que ha 

sobresortit a les dones de 25 a 34 anys, ja que totes les enquestades d’aquesta edat 

han respòs més d’un vuit. La joventut, no és un factor realment important per a les 

dones, ja que no ha superat el 40% en les enquestades, això demostra que 

prefereixen una felicitat autèntica que ser joves per ser belles. Dins d’aquesta 

pregunta, els resultats de les dones de 25 a 34 anys també han destacat respecte als 

altres, ja que han estat  qualificats amb números superiors, demostrant el valor que 

tenen aquestes paraules per elles. 

Els resultats, separats segons les edats es mostren al gràfic següent:  
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9) Percepció sobre l’atractiu físic. 

 

Aquesta pregunta també havia de ser qualificada amb un número. Les oracions eren 

sobre com són valorades les dones en general, per la societat i per l’home. La primera 

frase, “A mesura que les dones es fan grans, és menys probable que l’atractiu físic 

defineixi la seva autoestima i el seu benestar” ha estat qualificada d’un 100% de 

d’acord per les dones que tenen igual o més de 45 anys, ja que al ser les més grans 

d’edat de l’enquesta són les que més valoren altres coses que no pas l’atractiu físic, ja 

que segurament valoren més una família, en canvi una noia de 15 anys no valorarà 

tant la família com una dona de 45 anys.  

En totes les oracions excepte l’última (a l’edat de 15 a 24 anys) han sobrepassat el 

50%. En aquesta oració, el percentatge de les dones entre 35 i 44 anys ha estat molt 

alt en comparació de la resta. Això pot demostrar-nos una decepció personal o al 

treball que han experimentat. Totes les enquestades tenen una opinió força semblant 

respecte a les oracions així que creuen que la majoria de factors predominants avui en 

dia volen un estereotip de la dona amb uns límits determinats que antigament no hi 

eren. Ja que per exemple, en una simple pintura de fa uns cent anys d’una dona nua, 

es pot contemplar que tenia les corbes ben definides i si tenies alguns quilos de més, 

representava fins i tot major bellesa, en canvi en anys més propens als nostres, la 

dona que surt als quadres és una dona molt prima i blanca amb uns límits molt definits.  
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10) Representació de la Bellesa. 

 

Les oracions que hi havia a la pregunta deu eren sobre com representar la bellesa als 

medis de comunicació, a la societat, i amb un mateix. La primera oració va ser la més 

destacada ja que en tota l’enquesta només una persona va dir que estava d’acord 

(amb una puntuació de vuit o més) en què les models són les que només són realment 

guapes, això significa que les dones creuen que una dona pot ser guapa encara que 

treballi a un lloc on la bellesa no sigui el més important i que tothom té algun punt de 

bellesa al seu cos. La següent oració està molt relacionada amb la part del principi del 

treball, ja que sobretot les noies joves que dia rere dia estan exposades a un 

bombardeig d’elements que promocionen una bellesa amb cànons estètics irreals, com 

en són exemples les dones de les revistes i pensen que mai podran arribar a ser com 

elles, i això produeix decepció amb el cos d’un mateix i emocions febles amb 

autoestima baixa, però com que els medis de comunicació en són una gran influència 

es segueix amb aquests ideals, on majoritàriament són modificats amb programes 

especificats al principi del treball, provocant que les noies puguin arribar a tenir casos 

de trastorns alimentaris i problemes psicològics.  

La cinquena oració ho mostra clarament “Els medis i la publicitat presenten un 

estàndard irreal de bellesa que la majoria de les dones no poden arribar-hi mai”, on 

casi un 80% de les dones hi estan fortament d’acord i poden fer que causin problemes 

a les més joves, que en aquell moment no saben valorar el que és real i el que no, ja 

que estan buscant la seva pròpia identitat. La majoria volen que hi hagi més tipus de 

representacions de la bellesa i que sigui més accessible per a tothom.  
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11) Percepció sobre l’atractiu físic. 

 

Aquesta pregunta ha estat la que més uniformitat ha obtingut de tota l’enquesta ja que 

més del 82% de les dones han contestat amb una nota igual o superior a vuit les 

quatre oracions que en formaven la pregunta. Això significa que encara que avui en 

dia hi hagi molts factors limitats, amb la felicitat, l’esperit, una bona actitud i altres 

factors es pot ser bella i a qualsevol edat sense haver de cenyir-se a uns límits 

estrictes que algunes vegades ens sentim obligades a complir-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Pensa en tu mateixa i digues quina importància tenen aquestes coses 

per a tu en fer-te sentir guapa. 

L’última pregunta proposava que cada una havia de qualificar les oracions segons si 

aconseguien que es sentissin més guapes o pel contrari no hi estaven gens d’acord. 

Excepte les dues primeres, aproximadament les altres han obtingut un 70% de 

fortament d’acord. Ser estimada és molt important per a les dones per sentir-se 

guapes i per sentir-se millor. Veure’s al mirall és una de les coses que per a les dones 

pot ser, o molt bona o molt dolenta, ja que en veure’s un mateix davant al mirall moltes 

vegades es va directe a jutjar els defectes que té, en canvi si en contemplar-se li 

agrada el que veu, és molt més senzill sentir-se millor; “Perquè els altres t’estimin, el 

primer que s’ha de fer és estimar-se un mateix”. Les bones relacions socials són molt 

bones per potenciar totes les virtuts de les dones. Fer alguna cosa que realment 
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importi i es vulgui fer, ajudarà a acceptar, a animar, a preocupar-se per un mateix i a 

tirar endavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusió dels resultats obtinguts 

 

Realitzant aquesta enquesta, hi ha hagut alguns dels resultats obtinguts que no 

m’esperava i d’altres que m’han confirmat la meva hipòtesi. Avui en dia una dona 

valora molt la seva felicitat i les seves relacions familiars per sentir-se millor, però quan 

es mira a ella mateixa la seva bellesa i l’estat físic del seu cos no es convenç del que 

té i li agradaria com a mínim canviar-se alguna cosa.  

Tot i això, la societat ha influït molt en establir aquests límits determinats que 

defineixen si una dona és bella o no, i la gran majoria estan d’acord en què s’hauria de 

potenciar la bellesa d’altres maneres mostrant unes varietats més amples. Avui en dia 

cada vegada hi ha més campanyes que volen fer veure la realitat, i com que unes 

influències que donen molt de pes a que no es canviï, saben  que no es deixarà de fer, 

i per aquest motiu el que aquestes campanyes volen és consensuar i ensenyar a les 

persones a veure la diferència entre aquests cossos falsos i els reals, i sobretot 

potenciar l’estima cap a un mateix acceptant els defectes i les virtuts i valorant aquells 

detalls que ens fan ser únics.   
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Conclusió 

Resum del treball 

Al meu treball he començat des del món més ampli de la fotografia, fins anar-ho 

disminuint. Primer de tot he fet la definició de la fotografia, indicant-ne els tipus que hi 

ha, que això diferencia una mica els diferents gèneres d’aparells i de càmeres que 

poden aconseguir fer una fotografia. Ja que per exemple la fotografia científica la 

majoria de les vegades aconsegueixen les imatges amb microscopis molt potents que 

no tenen res a veure amb l’estètica d’una càmera.  

 

Seguidament, m’he centrat en el retoc i la modificació de les imatges, incloent-hi les 

seves característiques, els problemes, i entrar una mica en la utilització, ja que és molt 

complicat explicar la utilitat de cadascú dels programes. Dins d’aquest apartat he 

nombrat els programes més coneguts avui en dia basant-me amb el nombre de 

descarregues i comentaris. Actualment el més conegut és el photoshop, i qualsevol 

persona encara que no sàpiga com s’usa ha sentit a parlar d’ell. he introduït les parts 

clau del programa, amb definicions, explicacions, i també l’altre cara de la moneda, els 

problemes que succeeixen avui en dia com la llei de l’Autoestima, que va en contra 

dels retocs extrems que transformen la realitat.  

 

I per entrar en aquest tema, el clar exemple d’aquestes modificacions a les imatges és 

l’anomenada fotografia publicitària. Que l’he distingit en tres tipus. Dels quals avui en 

dia el més conegut és la dedicada a la moda. Per mostrar-ne la influència que té 

aquest gènere en la dona i fer-ne una petita comparació amb estudis ja realitzats. Per 

això he fet una enquesta a quaranta-dues dones sobre la importància de la bellesa en 

elles.  

 

Pel treball de camp, he escollit unes de les vint-i-quatre fotografies que he modificat 

amb el programa de modificació d’imatges. D’aquestes, vuit d’elles he fet un breu 

comentari del processos que he utilitzat per mostrar-ne les diferències entre elles. 

També, he elaborat un vídeo mostrant el retoc d’una fotografia pas per pas. Ja que és 

molt més còmode per la vista veure-ho que no llegir-ho. 

 

Fent el treball m’he n’he adonat de la poca experiència que en tenia a d’utilització dels 

programes de modificació d’imatge, però gràcies al vídeos, la pràctica i les ganes de 

fer-ho m’han servit molt per poder produir efectes més sorprenents, i jo mateixa 

entendre més coses que havia sentit però no entenia el seu veritable significat. M’ha 



Més enllà de les imatges: El retoc de la fotografia.                           Carla Padrós Bosch 

 

40 

mostrat la cara bona, i la cara dolenta de les coses, i també m’ha sorprès en aspectes 

com el simple fet del document de Word les múltiples possibilitats que hi ha per 

aconseguir un millor resultat per complir els límits marcats en el treball. 

 

Aspectes no trobats 

 

M’ha costat trobar la informació sobre cada programa del retoc d’imatges, ja que per 

exemple a les pàgines web, la majoria d’elles et deia com descarregar-te el programa i 

prou, sense donar quasi cap explicació de les seves característiques i utilitats i 

m’agradaria poder explicar-los més detalladament. 

 

Aspectes sorprenents que no s’esperaven i s’han descobert  

 

Un dels aspectes que més m’ha sorprès del treball ha estat una pregunta de les 

enquestes, que preguntava si els donessin la oportunitat es farien alguna operació de 

cirurgia estètica. Deixant de banda les dones que han contestat la casella de “No 

sap/No contesta” la resposta ha estat contestada en igual nombre de dones que han 

contestat que “sí”, que les dones que han contestat que “no”. Aquest resultat m’ha 

sorprès molt, ja que això significa que la meitat de les dones enquestades estan 

descontentes en com a mínim una part del seu cos i els agradaria canviar-la. Mostrant-

nos que elles es sentirien millor amb aquest canvi i la seva autoestima seria més bona 

si els resultats fossin satisfactoris. Aquests resultats ens mostren la importància que té 

la bellesa en fer-se sentir millor i els factors que la condicionen.  
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Annexos 

I) Entrevistes a fotògrafs: Josep Algans, Quim Giró i Ricard Giralt.  

II) Taula de dades enquestes. 

III) Enquestes a quaranta-dues dones. Sobre la importància de la bellesa en la 

dona. Origen: Alguns preguntes pròpies i altres extretes de l’estudi Dove, 

campanya per una bellesa real. 

IV) Vídeo per mostrar el retoc d’una fotografia. Origen: propi. 

V) Vídeo de les Imatges retocades. Part pràctica del treball de camp. Origen: 

propi. 
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ANNEX I  

ENTREVISTA A JOSEP ALGANS 

Per a vostè, què és la fotografia? 

Pregunta molt complexa i amplia, però per ser breu, et respondré que un fotògraf, gairebé tot el 

que veu, o el que sent, ho tradueix a una fotografia,  que seria com un llenguatge molt especial 

i íntim que l'ajuda a comprendre millor el món en que viu. 

Per dir-ho d'una altra manera, les fotografies estan allà, esperant, i són elles les que et trien a 

tu, o a un altre...que les vegis. 

Quins mètodes/programes de retoc utilitza per modificar les seves fotografies? 

Només el Photoshop 

 

Quins avantatges i quins inconvenients tenen segons el seu punt de vista? 

Són eines de treball, tot són avantatges. No sé distingir-ne d'inconvenient.  

 

Encara que avui en dia existeixen milers de programes i estris per millorar quasi be tot el 

que té una fotografia. Creu que existeix la fotografia perfecte? Per a vostè quina seria? 

      La foto perfecta seria molt sosa. La fotografia és risc, intuïció, sort, contradicció, dubte, 

il·lusió, inspiració, perseverança, transgressió, veracitat...valors poc  associats a la perfecció 

(...potser així et responc millor la primera pregunta). 

  

Considera que una fotografia retocada segueix sent aquell “instant/moment”?  

Depèn del retoc, però sobretot depèn del context on s'utilitza aquesta foto retocada. Malgrat tot, 

una "bona fotografia" aguanta molts retocs i molts enquadraments i segurament segueix  sent 

una "bona fotografia". Amb una "imatge dolenta"  poc es pot fer, i segurament, no la salva ni el 

millor retoc.  

 

En quins punts es centre en la seva fotografia? 

En la fotografia social, bàsicament fotografio a les persones en diferents moments de la seva 

vida (casaments, festes, comunions..) en fotografies d'encàrrec de diferents institucions 

privades i públiques, i també en fotografies de moda i publicitat ( per a catàlegs, diaris...)  

 

Què pretén aconseguir amb les seves fotografies? 

Primer de tot guanyar-me la vida, però fer una bona feina no deixa de ser un gaudi personal i 

sovint aquest aspecte sobrepassa el primer. Però no tinc cap "pretensió". 

 

Què vol transmetre al públic? 

Treballes per complaure al client  per tant hi ha poc marge d'acció, però hi ha encàrrecs
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concrets que et permeten treballar amb alguna idea suggerent i llavors és quan –de tant en 

tant– aconsegueixes transmetre alguna cosa...la que sigui. 

Creu que hi ha alguna diferència entre un fotògraf comercial i un fotògraf que es dedica a 

l’àmbit de la moda? Si n’hi ha, quines són per a vostè? 

Jo que faig ambdues coses et puc afirmar que en el meu cas no, però  les comparacions són 

odioses i potser caldria valorar més enllà de les aptituds personals de cada fotògraf –sigui de 

moda o sigui comercial–, que el primer que ha d'intentar , encara que sigui molt difícil, és 

formar-se com a persona abans que com a fotògraf. 

 

Si no té cap sol·licitud, en quin tema es basaria si en pogués escollir qualsevol? Per 

què? 

Jo triaria les paradoxes visuals ( idees contradictores o contraposades, escenes surrealistes, 

perspectives impossibles...) per què són un repte. 
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ENTREVISTA A QUIM GIRÓ 

Per a vostè, què és la fotografia? 

És un instant congelat de la realitat que ens envolta. ¨Es un farcell d’emocions, de sentiments, 

que l’autor executa en el moment de prémer el disparador de la càmera. És un company de 

viatge si tu ho desitges. 

 

Quins mètodes/programes de retoc utilitza per modificar les seves fotografies? 

 Avui dia, existeixen varis programes de retoc, però jo utilitzo el photoshop CS3, encara que no 

en tregui un profit elevat. Bàsicament, retoco el mínim possible. Estaríem parlant de contrast, 

lluminositat, etc... He passat anys utilitzant rodet, i encara que avui tens la possibilitat de 

disparar milers de fotografies a cost zero, molts fotògrafs que havíem treballat amb rodet, 

sabíem que disparar moltes fotografies, suposava un cost ( revelatge, contactes, còpies ), i això 

obligava a pensar-ho abans de prémer el disparador de la càmera. Motiu, que agraeixo, doncs 

sóc del parer que la fotografia s’ha de fer quant la veus. 

Quins avantatges i quins inconvenients tenen segons el seu punt de vista? 

Avantatges, en té moltíssim. He vist fotografies verges, sortides de la càmera i veure-les 

després, i realment hi ha un canvi notable en molts aspectes. La presa de la imatge té una 

importància, però està clar que amb els programes de retoc d’avui dia poden fer-se infinitat de 

meravelles en la post/producció. 

Encara que avui en dia existeixen milers de programes i estris per millorar quasi be tot el 

que té una fotografia. Creu que existeix la foto perfecte? 

 Malament el dia que pensem, que tenim la foto perfecte. La Fotografia és un aprenentatge 

constant, dia a dia i la fotografia perfecte, si existeix, és la que farem demà. 

 

Considera que una fotografia retocada segueix sent aquell “instant/moment”?   

Si hi ha retoc i post-producció molt exagerat i trèiem coses, posem coses, alterem elements de 

la imatge original, personalment, ha perdut l’essència original i no té cap sentit. 

 

En quins punts es centra en la seva fotografia? 

Sempre m’ha interessat l’ésser humà, amb totes les facetes de la vida. 

 

Què pretén aconseguir amb les seves fotografies? 

Primer de tot, la possibilitat de conèixer coses i persones, que segurament, si no sirgués per la 

fotografia no coneixeria. Un cop viscudes aquestes experiències personals i enriquidores, no 

tinc cap tipus de pretensió en concret. Sempre intento que les fotografies, siguin el mes natural 

possible. 
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Què vol transmetre al públic? 

Naturalitat, i si a més a més la imatge té altres components : força, intensitat,enquadrament ... 

perfecte. 

Creu que hi ha alguna diferència entre un fotògraf comercial i un fotògraf que es dedica a 

l’àmbit de la moda? Si n’hi ha, quines són per a vostè? 

Entenem que dins la fotografia professional, hi ha molts de camps : Moda, premsa, 

arquitectura, publicitat,casaments, social, etc... està clar que cadascú, encara que utilitzin una 

via comuna ( fotografia ), tenen diferencies els uns vers els altres. 

Un fotògraf de moda no utilitzarà ni les mateixes eines ni tindrà la mateixa visió, que un fotògraf 

d’arquitectura, per exemple. 

 

Si no té cap sol·licitud, en quin tema es basaria si en pogués triar qualsevol? Per què? 

Intentaria fer algun tema social. El " leit-motiv" de la fotografia, per mi són les persones. 
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ENTREVISTA A RICARD GIRALD 

Per a vostè, què és la fotografia? 

La meva professió. 

 

Quins mètodes/programes de retoc utilitza per modificar les seves fotografies? 

Lightroom, Photoshop cs5. 

Quins avantatges i quins inconvenients tenen segons el seu punt de vista? 

Per a mi son els millor i imprescindibles per realitzar la meva feina. 

Encara que avui en dia existeixen milers de programes i estris per millorar quasi be tot el 

que té una fotografia. Creu que existeix la fotografia perfecte? Per a vostè quina seria? 

Per a mi no hi ha foto perfecta, soc molt exigent. 

 

Considera que una fotografia retocada segueix sent aquell “instant/moment”?   

No. 

 

En quins punts es centres en la seva fotografia? 

Faig fotografia comercial, Millorar la realitat. 

Què pretén aconseguir amb les seves fotografies? 

Que el client quedi content i em pagui. 

Què vol transmetre al públic? 

Que els agradi / atregui lo que veuen. 

   

Si no té cap sol·licitud, en quin tema es basaria si en pogués triar qualsevol? Per què? 

Paisatge. Paisatge urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Més enllà de les imatges: El retoc de la fotografia.                           Carla Padrós Bosch 

 

47 

ANNEX II 

TAULES 

PREGUNTA 7 
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PREGUNTA 8 
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ANNEX III 

ENQUESTA 

1) Quina edat tens? Marca-ho amb una creu. 

 Entre 15 – 24 

 Entre 25 – 34 

 Entre 35 – 44 

 De 45 o més 

 

2) Quina de les següents paraules faries servir per descriure’t millor la forma 

en què et veus? Marca-ho amb una creu. Només serà valida una opció. 

 Natural 

 Atractiva 

 Femenina 

 Guapa 

 

3) La teva bellesa comparada amb la de les altres dones(Marca-ho amb una 

creu):  

 Més/una mica més maca que la resta 

 Menys /una mica menys maca que la resta 

 Promig 

 No contesta/No sap 

 

4) Com descriuries el teu pes? Maca-ho amb una creu. 

 Just 

 Molt alt 

 Massa baix 

 

5) Si et donessin la oportunitat et faries una operació de cirurgia estètica? 

 Sí 

 No 

 No sap /No contesta 

 

6) Com et sents de satisfeta amb tu mateixa? Posa un número de l’1 al 10 (10: 

totalment satisfeta. 1: totalment insatisfeta). 

 

 

 

 

De les preguntes que tens a continuació, puntua les següents oracions de l’1 al 10.  

10: totalment d’acord. 1: Totalment desacord.  No s’ha d’ordenar de l’1 al 10, cada 

oració és independent l’una de l’altre. 

 

7) La Satisfacció. 

 Salut 

 Relacions familiars 

 Amics 

 Èxit professional 

 

 

 Relació amorosa 

 Aspecte i pes corporal 

 Èxit econòmic 

 Atractiu físic 

 Bellesa 

 

 Sexy 

 Elegant 

 Bona aparença 

 Maca  

 

 Alt 

 Baix 
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8) Atributs que fan a una dona bella. 

 Felicitat 

 Confiança 

 

 

 

De les preguntes que tens a continuació, puntua les següents oracions de l’1 al 10.  

10: totalment d’acord. 1: Totalment desacord.  No s’ha d’ordenar de l’1 al 10, cada oració 

és independent l’una de l’altre. 

 

9) Percepció sobre l’atractiu físic. 

 Les dones que són guapes tenen més oportunitats a la vida. 

 L’atractiu físic és com un es veu, mentre que la bellesa inclou més en com és la 

persona. 

 Les dones d’avui en dia es veuen obligades a estàndards d’atractius físics més 

alts que a les de la generació de les seves mares. 

 La societat espera que les dones realcin el seu atractiu físic. 

 Les dones físicament atractives són més valorades per l’home. 

 A mesura que les dones es fan grans, és menys probable que l’atractiu físic 

defineixi la seva autoestima i el seu benestar. 

 

10) Representació de la Bellesa. 

 M’agradaria que la bellesa femenina fos representada en els medis de 

comunicació més que un atractiu físic. 

 M’agradaria que els medis fessin un millor treball representant a dones de 

diversos atractius físics (Edat, aspecte i pes) 

 Els medis i la publicitat presenten un estàndard irreal de bellesa que la majoria 

de les dones no poder arribar-hi mai. 

 Els atributs de la bellesa femenina s’han tornat molt limitats en el món d’avui. 

 Només les dones més atractives són representades a la cultura popular. 

 Em sento pitjor amb mi mateixa quan miro dones guapes a les revistes. 

 Només les models són realment guapes. 

 

11) Percepció sobre l’atractiu físic. 

 Una dona pot ser guapa a qualsevol edat 

 Em sento més guapa quan em sento bé amb mi mateixa i sóc feliç. 

 Crec que totes les dones tenim alguna cosa maca. 

 La bellesa pot trobar-se a través de l’actitud, l’esperit i altres atributs que no 

tenen a veure amb el físic. 

 

12) Pensa en tu mateixa i digues quina importància tenen aquestes coses per a 

tu en fer-te sentir guapa. 

 Ser estimada 

 Fer alguna cosa que realment t’importi 

 Preocupar-te per tu mateixa 

 Tenir una relació o un matrimoni sòlids 

 Estar en bona forma física 

 Tenir un cercle d’amics propens 

 Que t’agradi al que veus al mirall. 

 Rebre elogis d’altres sobre com et veus 

 Veure’t millor que altres dones que coneixes(treball o amigues) 

 

 Estil 

 Joventut 

 Sensualitat 

 Cosmètics /pentinat 

 

 

 Aspecte i pes corporal 

 Aparença física en general 

 Intel·ligència 

 Humor 
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