
5. ELEMENTS
TECNOLÒGICS
BÀSICS DE 
LES CÀMERES
FOTOGRÀFIQUES 



El visor de pantalla

(1970)

EL VISOR: ENQUADRAR I ENFOCAR



(1892)



El visor directe

(1892) (1899) (1935)



El visor òptic

(1934)



(1916)



El visor telemètric

“the brick (1945)



Visor telemètric extern



El visor TTL
(1955)

(1954)



La pantalla electrònica



L’OBJECTIU: ENFOCAR

(1890)



(1956)(1891)

(1937)





Com sabem el que hi ha enfocat?

(1922)(1930)





REGULAR LA LLUM. EL DIAFRAGMA



El diafragma iris



REGULAR LA LLUM. L’OBTURADOR

(1843) (1860)



(1882)



Obturador central



Obturador de pla
focal



L’ENREGISTRAMENT FOTOGRÀFIC

La placa

La captura química i la digital



La pel·lícula El sensor i la tarja



CALCULAR EL VALOR DE LA LLUM

Taules d’exposició



Exposímetre visual, extintòmetre



Exposímetres fotoelèctrics: exposició



GENEALOGIA
DELS
APARELLS
FOTOGRÀFICS

6.



PASSAR DESAPERCEBUT: 
CÀMERES OCULTES “Detectiu”

(1867) (1890)



(1882)



(1888) (1890)



(1925)

(1892)





Càmeres de caixa “Box”
CÀMERES D’INSTANTÀNIA “Snapshot”



Caixa amb cargador de plaques



(1940)(1926)



La popularització de la fotografia

(1935) (1905-1935)

(1930)



(1900)

Brownies. Dibuixos populars de Palmer Cox 



Les Brownie de Kodak

(1924)



El 1908, el crític arquitectònic austríac Joseph August 
Lux va escriure el llibre Secrets Artístics de la Kodak en 
què defensava l'ús de la càmera pel seu potencial 
cultural. 

Guiat per una posició influenciada per la crítica catòlica 
moderna, va argumentar que l'accessibilitat que 
proporcionava la càmera als aficionats feia que la gent 
pogués fotografiar i documentar el seu entorn i produir 
així un tipus d'estabilitat en el flux i reflux del món 
modern.

La fotografia, eina d’estabilitat social



19501934



(1957)

(1959)

(1962) (1965)



Format de pel·lícula 127 (1912)



Kodak Instamatic cartutx 126 (1963)



(1895)

(1963)



Kodak Pocket Instamatic 110 (1972)



Les càmeres d’un sol us

(1990)

(1989)



Càmeres plegables “Folding”



(1874)
(1895)



(1898) (1908)



(1902)



(1904)(1905)



(1913)
(1928)

(1903)



Vest Pocket Kodak

1912



Vest Pocket Kodak.
Testimoni de la Primera 
Guerra Mundial



Speed Graphic

(1940)



Arthur Felling “Weegee” (1899-1968)



Càmeres “Reflex”

(anys 20) (1916)



(1908)

D’un objectiu



Lewis Hine (1874-1940)
Fotografia i compromís social



Lewis Hine (1910)





(1930)

(1909)



De la pel·lícula en placa al rodet



1952

(1970)



(1895)

(1937)



De dos objectius. Error de paral·laxi

(1935)(1949) (1934)



(1956)(1929)



AVENÇOS
TÈCNICS 
1920 - 1960

6.1



Conviuen models plegables
i models més evolucionats

(1936)
(1935)

(1948)



La pel·lícula perforada (35mm)
Fou introduida el 1892 por William 
Dickson y Thomas Edison, que van fer
servir material fotogràfic proporcionat
per George Eastman. 

Orígen cinematogràfic. Mesura 35mm 
d’ample i, segons la norma, ha de portar 
quatre perforacions per fotograma en 
ambdós laterals, perquè que la película 
es pugui reproduir a 24 fotogrames per 
segon.



Les primeres càmeres
per format de 35mm 

(1914) (1927)



(1923)
“Le Cent Vues” (1895)
(mig format)



Leica, la primera càmera “professional” 
pel format de 35mm 
El primer model, d’us privat, el 
va fabricar Oscar Barnack el 
1913.

Para provar la seva nova 
càmera va usar pel·lícula
cinematogràfica estandart de 
cinema (35 mm.) 

Barnack va adaptar el format
cinematogràfic i escollí una 
relació d’aspecte de 2:3



Les càmeres Leica
El 1925 és presentada a la Fira de Leipzig amb un objectiu
Elmar de 50mm f/ 3,5 (inspirat en el Zeiss Tessar)

(1930)



Negatius petits, imatges grans
Fiabilitat d’us i qualitat d’imatge

(1930)



Leica, qualitat alemanya i prestigi



Henri Cartier-Breson (1908-2004)
“L’instant decisiu”





André Ernö Friedman (1913-1954) - Greta Pohorylle (1910-1937)
Robert Capa – Gerda Taro







(1936)(1937)

El pas universal es fa popular



Les càmeres de “pas universal”

(1945)(1939)



(1934)(1935)



(1932)



(1934)



(1941)



ELS JAPONESOS. 
“Inspirats” per la tecnología alemanya

(1938)



(1947)(1936)

“Inspirats” per la tecnología alemanya



Guerra del Vietnam (1955-1975). Telemètriques i réflex



“Si una foto no és prou bona és que no estaves prou a prop” 



Eddie Adams (Saigon, febrer de 1968)





ELS JAPONESOS. 
De la còpia al lideratge

(1973)



LES
INNOVACIONS
ELECTRÒNIQUES
1960 - 1990

6.2



La mecánica dona pas a l’electrònica

Nikon F 
sistema mecànic de 918 peces



La consolidació dels automatismes

(1959) (1971)



Exposició i enfoc

(1976) (1985)



Super Kodak Six 20 (1938)
La primera càmera d’exposició automàtica

Fotòmetre de seleni





LA
REVOLUCIÓ
DIGITAL
1990 - 2022

7.



Digital                           Analògic
(electrònica i informàtica)                                   (Química)



El píxel                           El BIT
(analògic)                                                (digital)





La visió humana és “digital”



LES PRIMERES CÀMERES I SUPORTS







La càmera, un perifèric
de l’ordinador



HEM COMENÇAT AMB 
LA IMATGE EVANESCENT 

I
ACABEM AMB 

LA IMATGE IMMATERIAL

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ!
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