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NEGATIUS DE PEL·LÍCULA I 
CÒPIES DE REVELAT QUÍMIC



El 1889 va subtituir la placa 
de vidre per una base o 
pel·lícula flexible: el rotlle de 
cel·luloide. Suport plàstic de 
nitrat de cel·lulosa.

Molt inflamable i 
químicament inestable.

GEORGE EATSMAN (1854-1932)



El 1879 patenta una 
màquina per 
emulsionar plaques 
i crea una industria 
que no pararà de 
crèixer.

Eatsman Kodak Company





El 1888 apareix la “Kodak 100 vistes” 
Utilitza un rotlle de paper recobert
d’una emulsió fotosensible

Eastman oferia amb la seva
càmera un servei de revelat i es 
comprometia a retornar-la amb
les fotografies revelades i amb un 
nou rotlle instal·lat dins la 
cambra. 

Neix, així, una nova època (1888)



KODAK
L’emulsió de gelatina i bromur
de plata era dipositada sobre 
una tira de paper. 

Després d’exposat i revelat
s’havia de fer més transparent
amb oli de ricí.

Va ser la “pel·lícula” que van 
utilitzar les primeres màquines
Kodak (1900)



“Vostè premi el botó que Kodak farà la resta” 

(1888) (1890)



La socialització de la fotografia

(1889)



Els primers rodets

Nitrocel·lulosa (1888-1939)



Primeres pel·lícules amb suport de plàstic

El Nitrat de cel·lulosa (1889-1950)
Inflamable i químicament inestable.

Diacetat de cel·lulosa Safety (1924)

Triacetat de cel·lulosa (1949)  



Sensibilitat cromàtica

Els daguerrotips i les plaques fotogràfiques fins
a 1880 només eren sensibles a la llum blava i a 
la radiació ultraviolada.

Les emulsions ortocromàtiques: sensibles 
també al roig i al verd.

Les emulsions pancromàtiques: sensibles a tot
l’espectre lumínic. 

Possibilitaran la fotografia en color.



El paper d’impresió de revelat químic

El paper per revelat química en blanc i 
negre apareix al mercat la década de 1880.

A partir de 1905 será el més venut fins a 
popularització del color

Aquesta popularitat va lligada a l’aparició
de negatius de petit format



EXPLORANT LES 
POSSIBILITATS

TÈCNIQUES 



ESTEREOSCOPIA. EL MÓN EN TRES
DIMENSIONS

Visió binocular

Dos objectius,
dues imatges

(1860)



Càmeres
estereoscòpiques

(1864)

(1860)(1860)



(1905)(1921)



Vistes estereoscòpiques



Visors estereoscòpics

(1860) (1862)



(1875) (1863)



(1841)







(Anys 20)

(1925)

(1954)



(1954)



L’anaglif



LA FOTOGRAFIA PANORÀMICA

(1844-45)



La càmera panoràmica

(1926)
(1909)



(1914)



(1952) (1966)



ELS RAJOS X

Cesar Comas (1896)

Wilhelm Röntgen (1895)



Cesar Comas (1896)



EXPLORANT LES 
POSSIBILITATS
CREATIVES I DE 
DOCUMENTACIÓ



DOCUMENTAR EL MÓN

(1895)



(1904)



(1858)(1857)



DOCUMENTAR EL PROGRÉS

(1882)(1882)



Antoni Esplugas (1887) Charles Clifford (1859)



L’AUTORETRAT



Robert Cornelius 
(1809-1893) 
fa el primer retrat i 
alhora la primera selfie

Daguerrotip (1839)





EL FOTOMUNTATGE

Napoleon (1870) Rovira (1872) Antonio el descabezado (1866)



EL POSAT

Audouart y Cia (1880)



EL NU“ARTÍSTIC”

Antoni Esplugues (1912)



MULTIEXPOSICIÓ

Ricard Opisso (1866)



Artur Batut (1886-87)
Retrat tipus a partir de 6 dones de Vic (1869)



Cric y Cam (1861-64)



ASSOCIADA A DOCUMENTS. FILIACIÓ

1888





(1880) (1869)(1905)



AÈRIA

Antoni Esplugas (1888)



CIENTÍFICA

(1878)



Microscòpica Astronòmica (1900)



TÈCNICA

(1880) (1988)



LA IMATGE ANIMADA. Cronofotografia

(1884-87)



Eadweard Muybridge (1830-1904) 
Captar i estudiar el moviment



Cronofotografia

(1884-87)(1835)





(1890-91)



Precinema



Zoopraxiscopi. 
L’orígen del 
cinema (1879)



LA 
FOTOGRAFIA
EN COLOR

4.



El 1861 Clerk Maxwell 
va demostrar 
l’enregistrament
fotogràfic del color.

Confirma la teoría de 
la tricomia de Tomas 
Young (1802)

Un somni es fa realitat



Tricomia de Lous Ducos du Hauron (1869)



L’Autochrome de Lumière (1907-1930)

Auguste i Louis Lumière (anys 20)



Les plaques autocrom van ser el primer 
procediment fotogràfic en color.

Es tracta d’una placa de vidre
coberta de grans de midó
tenyits de taronja, verd i 
violeta, sobreposats a una 
imatge fotogràfica positiva en 
blanc i negre

Es un procès de xarxa



Autocroms



(anys 20)



(anys 20)



Kodachrome (1935)

Kodak comercialitza el primer 
procediment cromògen.

Els colors es generen en 
el procesat.

Produeix una imatge
transparent positiva 

(1936)

(2009)



Kodachrome. Una qualitat d’imatge
que no s’havia vist fins aquell moment

Era un procediment, poc
sensible i molt complex, 
però d’una gran 
estabilitat

(1971)





Agfa color / Agfachrome
(1936 i 1938)

1964



Agfa



Procès positiu-negatiu

Kodacolor (1941)

Les pel·lícules en color estan 
formades per tres capes de diferents 
emulsions en blanc i negre que 
sensibilitzen amb les diferents 
longituds d'ona de llum (blau, verd i 
vermell). 
Produeixen una imatge a través de 
tonalitats negatives i colors 
complementaris (groc, cian i 
magenta). 



FOTOGRAFIA INSTANTÀNIA. 
POLAROID

Edwin Herbert Land

Òptic i químic inventor 
del filtre polaritzador que 
el 1948 comercialitza la 
primera càmera de 
fotografia instantània.



Càmeres Polaroid

(1948)



L’èxit dels seixanta segons



(1972)
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