
Quan va començar tot?

DE LA CAIXA AL BIT

analògic numèric

Com hem arribat fins aquí?



L'aparició de la fotografia fou el resultat de 
tot un seguit d'experiments que es 
dugueren a terme al llarg dels segles per 
tal d'aconseguir plasmar la realitat sense 
tenir la necessitat que l'home hagués 
d'intervenir en el procés.

FOTOGRAFIA. QUAN VA COMENÇAR TOT?



FOTOGRAFIA. INGREDIENTS BÀSICS

*La curiositat i la inventiva

*La llum *La visió
*

*El poder de la imatge
(representació)                                               



LA LLUM 
I LA VISIÓ

0.



UNA HISTÒRIA QUE 
COMENÇA FA UNS

13.500 MIL·LIONS D’ANYS





LA RADIACIÓ ELECTROMAGNÈTICA
Ones de fotons de diferents energies que viatgen per l’espai



L’ESPECTRE VISIBLE
La “llum”” que pot estimular la nostra retina



La vida a la recerca de la llum



La percepció de la llum. L’ull



L’ull radiant

II·lustració del llibre: 
Oculus artificialis teledioptricus
de Johann Zahn (1631-1707)



ELS 
ANTECEDENTS
FOTOGRÀFICS

1.



El món per un forat (estenop). 
La formació de la imatge



La cambra fosca. Oculus artificialis
És una caixa tancada llevat d’un orifici que permet
l’entrada de la llum. 
A la cara contrària es forma una imatge “en color” i 
invertida lateralment i verticalment



La cambra fosca

Giovanni Battista della
Porta publica el 1558
l’obra Magiae Naturalis.

És la primera descripció 
impresa que va permetre 
una àmplia popularització

Cambra obscura d’ Athanasius Kircher





Girolamo Cardano (1501-1576)

substitueix el forat
estenopèic per una 
lent per millorar la 
visió i augmentar
l’entrada de llum.



Ajuda gràfica portàtil en tendes i caixes (1600 al 1650) 

(1769)

Cambra obscura 
telescòpica

1600 al 1650: 



La revolució científica dels
segles XVII i XVIII

Una nova percepció del món

Els mètodes empírics:
observar, representar i 
mesurar la natura.

Microscopi de doble lent (1665)



Copèrnic, Kepler, Bacon, Hook, 
Harvey, Galileo i Newton

Termòmetre, boròmetre, bomba d’aire, 
rellotge de pèndul, telescopi i microscopi

Amb nous instruments:

El pare del mètode científic
Francis Bacon (1561-1626)

Científics notables:



L’art i la ciència es troben

La percepció sensorial augmentada és una 
nova base pel coneixement natural.

L’art vol participar d’aquesta nova percepció
del món.

En aquesta nova forma de veure els pintors
adopten molts dels nous mitjans per fer obres 
més realistes



Robert Hook (1665)



Johannes Torrent

(1614)



Johanes Vermeer

(1657)
(1860-1663)



(1817)



(1870) (1911)



EL FISIONOTRAÇ

Un aparell que 
combinava la 
tècnica del 
gravat i de la 
silueta

Guilles-Louis Chrétien 1786

(1808)



LA CÀMERA LUCIDA / CLARA (1806)



(1835)



EL DIORAMA (1822)

(1874) (1827)



LA CAMBRA OBSCURA
Antecessora de les cambres fotogràfiques



LA QUIMICA DE LA IMATGE 
Les propietats de les sals de plata

Abans del XVII ja es coneixien compostos de 
plata que s’enfosquien en funció de la intensitat
de la llum.

Johan Heinrich Schulze (1687-1771) i Thomas 
Wedgwood (1771-1805) impresionaven plaques 
amb nitrat de plata que, en exposar a la llum
solar, quedaven “fotografiades”.



IMATGES NO PERMANENTS
No van aconseguir fixar la imatge

Imatges no 
estables: no es 
podía aturar la 
reacció de les sals
de plata amb la 
llum.





LA PINTURA EN MINIATURA

Aviat apareixerà una competencia “deslleial”….



EL
DESCOBRIMENT
DE LA
FOTOGRAFIA
1826 - 1871

2.



L’HELIOGRAFIA
1826

2.1



Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833)
Es pot considerar l’inventor “oficial” de la fotografia

La primera foto de la història és una vista des de la finestra de la casa de Gras 



Niépce va utilitzar betum de judea, un 
vernís sensible a la llum, en una placa 
metàlica (peltre) per exposar en una 
cambra obscura.

Un cop exposada durant vuit hores la va 
rentar amb petroli i oli d’espígol que 
disolia el betum no alterat per la llum.



Per realizar aquesta imatge en una placa metàlica de 
16,2x20,2cm van caldre vuit hores d’exposició. Any 1826.



EL
DAGUERROTIP
1839

2.2



Louis-Jaques-Mandé Daguerre (1787-1851)

Niépce s’associa amb
Daguerre i millora el seu
procediment: redueix el 
temps d’exposició a mitja
hora i el revelat a 20 minuts.
Va donar el nom al nou
invent.

Pintor escènic i inventor.



El daguerrotip es va fer
conèixer el 19 d’agost de 
1839 en una reunió conjunta 
entre l’Acadèmia de 
Ciències i la de Belles Arts.

L’Estat francès va comprar 
la patent a Daguerre per 
poder-la oferir a la humanitat
i que tothom la poguès
utilitzar lliurement. 

(1835)



EL DAGUERROTIP
Una planxa polida de coure platejat sensibiltzada que, un cop
exposada, era sotmesa a vapors
de mercuri (molt tòxics)

Robert Cornelius (1839)





Les imatges que 
s’obtenien eren 
úniques.

Segons l’angle
d’incidència de la 
llum es podien
visualitzar com a 
positius o negatius



EL DAGUERROTIP

Casa Xifre (1848)
(1848)



Anar-se a retratar

(1850)



Qui es mou no surt a la foto: 15 minuts d’exposició

(1889)





Fer sortir els colors



“Amb el daguerrotip tothom podrà fer-se retratar, 
abans només ho podien fer el notables”

(Kierkegaard, 1854)



El daguerrotip: competència deslleial
El daguerrotip va comportar una gran 
competència als pintors i miniaturistes, 
ja que els dibuixos i gravats no podien 
competir amb el realisme de la 
fotografia. 

La situació es va agreujar fins a tal punt 
que algunes agrupacions artístiques 
franceses arribaren a demanar al 
Govern la prohibició del daguerreotip 
perquè el consideraven una seriosa 
amenaça.



“El daguerrotip no és merament un 
instrument que serveix per dibuixar la 
natura (…); li dona el poder de 
reproduir-se a ella mateixa”
(Louis M. Daguerre, 1838)



“A partir d’avui la pintura ha mort”
Boulevard du Temple, Louis Daguerre (1838)



El daguerrotip desapareix definitivament d’Europa
cap al 1850 i dels E.U.A. deu anys desprès.



EL
CALOTIP
1835 -1841(patent)

2.3



William Henry Fox Talbot (1800-1877)
Precursor de la fotografia moderna    

El primer talbotip (1835)



EL CALOTIP. Primer pocés negatiu-positiu.

Imatge negativa sobre un paper sensibilitzat
amb nitrat de plata, iodur de potasi, revelat
àcid gal·lic i ifixat amb hiposulfit.
Es torna transparent amb un bany de cera 
fosa.

El positiu es fa per contacte amb un paper
d’idèntiques característiques (paper salat).



Salant el paper

(1863)
Dibuix fotogenerat (1839)



Negatiu paper (1850)

(1850)



El calotip mai va gaudir de la popularitat del 
daguerrotip

(1854)

La imatge no era tan 
perfecta.

L’any 1841 Talbot 
patenta el seu invent. 



Estudi de Talbot (1846)

(1870)



Calotips

(1847)(1844)



Calotips

(1847) (1843-47)



Fox Talbot va publicar 
el primer llibre amb
fotografies: 
The pencil of Nature

(1844)



EL
PROCEDIMENT
DE
L’ALBÚMINA
SOBRE VIDRE

2.4



Abel Niépce de Sant-Victor (1805-1870)

Va millorar (1848) el 
negatiu tranparent i 
la còpia sobre paper

Temps d’exposició: 
de 5 a 15 minuts.



ALBÚMINA EN VIDRE

El seu procés: 
instal·lar sobre una 
placa de vidre una 
lleugera capa 
d’albúmina, que 
impregnava amb
iodur de plata.



(1861)

Un cop sensibilitzada la 
placa podía esperar fins
quinze dies abans de 
l’exposició. Perfectes per 
a viatges.

Temps massa llargs
d’exposició per a retrats



Els negatius un 
cop fixats i secs
es reproduïen
sobre paper.

ALBÚMINA



(1858-60)



EL
COL·LODIÓ
HUMIT EN 
VIDRE

2.5



FREDERICK SCOTT ARCHER (1813-1857)

Va proposar el 1851 el col·lodió
humit.

El procés: instal·lar sobre una 
placa de vidre una lleugera capa 
de col·lodió (nitocel·lulosa, alcohol 
i éter), que s’havia de sensibilitzar, 
exposar i revelar abans que 
s’assequés. 



Els negatius un cop
fixats i secs es 
reproduien sobre paper.

Temps d’exposició: de 10 
a 100 segons.

Destrona el Daguerrotip.



Negatius de col·lodió

El suport de 
vidre arribaría 
fins al segle XX 
i fou substituït
per la pel·lícula



Julia Margaret Cameron (1815-1879)
La fotografia com a eina creativa. Menysprear la tècnica



Col·lodió humit. Plaques de 30x40cm

(1864)



AMBROTIP I FERROTIP
positius directes

(1857)



L’ambrotip s’obtenia a partir d’un negatiu de 
vidre poc exposat. Els retrats obtinguts tenien
molta similitud amb els daguerrotips.

La ferrotípia era molt econòmica però d’ínfima
qualitat a causa de que el ferrotips estaven fets
amb làmines de llauna.

Van perdurar fins 1880.



Abrotip amb estoig

Ambrotip. James Ambrose Cutting (1854)



Ferrotip Ambrotip



Roger Fenton (1819-1869): 
el primer fotògraf “oficial” de guerra 



Crimea (1853-1856), la primera guerra 
fotografiada



Guerra Civil dels E.U.A (1861-1865)

(1862)







LA TARGETA DE VISITA

El 1854 el fotògraf francés 
Disderi (1819-1890) utilitza un nou
format que desbancarà tots els
altres anteriors.

Un format petit de 7x10cm, amb
un preu asequible a tothom.

La popularització del retrat.



La càmera. Es poden obtener 8 o 12 
imatges de 6x9 cm segons la placa.

(1860)



(1880)

Targes de visita. Positivades sobre paper
a l’albúmina



La tarja de 
visita 
destrona 
definitivament
el daguerrotip



Càmera d’exposicions múltiples

(1862) (1860)



Càmera de múltiples exposicions

(1870)



Col·leccionar targes
de visita

(1862)



Les targes també s’intercanviaven

Charles Darwin (1870) Post mortem (1864) Nu (1860)



Guardar i col·leccionar fotografies

(1870-1900)



L’álbum fotogràfic

(1866)



Gaspar-Félix Tournachon “Nadar” (1820-1910)

(1860) (1856)



(1865)

Fotògraf, periodista, 
il·lustrador, caricaturista 
i aeronaura



Nadar, retratista sense artifícis

Charles Baudelaire Jules Verne Sarah Bernhardt



Contra tot formalisme. La força expresiva de 
Julia Margaret Cameron



L’ESTUDI FOTOGRÀFIC. EL RETRAT



Societat
Fotogràfica
de Londres 
(1858)



DESENVOLUPAMENT 
COMERCIAL I
POPULARITZACIÓ 
DE LA FOTOGRAFIA
1871 - 1920

3.



LA
PLACA SECA:
EL
GELATINO-
BROMURO

3.1



RICHARD LEACH MADDOX (1816-1902)

Introdueix (1871) l’ús
de la gelatina en les 
emulsions sensibles

Un cop seca la placa 
de vidre es podia
emmagatzemar



La placa seca popularitzarà la fotografia

(1887)



Càmeres de camp “Field”. Sortir de 
l’estudi però amb trípode 

(1883)



(1890) (1860)



(1887)
(1905)



Placa seca i film alhora

(1893) (1900)



GRANS FORMATS. CÀMERES DE GALERIA

(1904)



El desenvolupament de 
la indústria fotogràfica



Cap a l’any 1880 es va introduir la producció industrial 
de plaques i es va simplificar el treball del fotògraf.





El paper d’ennegriment directe de 
fabricació industrial (1854-1880)

No necessita revelat químic, només l’acció de la 
llum solar: albúmina, col·lodió i gelatina.

El processat: virat a l’or, fixat i rentat.

S’utilitza fins els primers anys del segle XX.



Paper gelatino bromur d’argent

permetia fer una 
còpia d’un
negatiu, amb
uns segons
d’exposició (en 
lloc d’exposar-la 
a la llum del sol 
com es venia 
fent)

(1906)
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