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1.- Introducció 
 

Per a mi triar el tema del treball de recerca ha estat tot un repte, sóc una persona molt indecisa i m‟agraden 

tantes coses! La meva primera idea va ser fer-lo sobre el sincrotró; per aquells dies el meu pare viatjava 

sovint a Grenoble per fer servir una d‟aquestes grans instal·lacions i a mi em tenia molt encuriosida el seu 

funcionament i la seva utilitat. Però semblava que aquest tema no podia ser, a causa de la dificultat per fer 

la part pràctica.  Després vaig pensar en aprofundir sobre la pluja àcida o sobre la descomposició de 

polímers (aquí sortia la meva faceta ecologista), ... però no m‟acabava de decidir. Finalment voltant per 

casa i endreçant armaris vaig trobar fotografies en blanc i negre que el meu pare em feia quan era petita. 

Em van venir molts records: els  decorats que muntàvem a casa per fer fotografies, les teles negres de fons, 

l‟habitació fosca on el pare es tancava i no em deixava entrar, el petit laboratori amb potets, l‟ampliadora, 

les cubetes, la llum vermella... Decidit, faria el treball al voltant d‟alguna cosa relacionada amb la 

fotografia. Tenia ganes d‟animar el pare a tornar a reconstruir el laboratori que havíem eliminat quan la 

fotografia analògica va quedar desplaçada per la digital i el laboratori, per una impressora Epson 

Fotogràfica. 
 

Però és clar, al voltant de la fotografia hi ha molts temes i moltes possibilitats. Quan em vaig posar a fer 

una llista n‟hi havia per fer una vintena de treballs de recerca. De tota manera fer aquesta llista em va 

permetre adonar-me que podria triar un tema que reunís dos aspectes que m‟entusiasmen: per una banda, 

fer una recerca historicoartística i, per l‟altra, entrar en el món del laboratori i de la química (que em 

sembla que és on finalment desenvoluparé la meva vida universitària i professional). 

Per fi començava a estar animada. Anava centrant les coses; no sé com, però  de cop i volta començava a 

trobar per a tot arreu coses, exposicions, articles... relacionats amb el món de la fotografia, fins i tot els 

avis em deixaren fotografies antigues de la nostra família. Va ser la peça que faltava per encaixar el meu 

puzzle: 
 

.  fer una recerca històrica 

.  tornar a tenir a casa l‟antic laboratori del pare 

.  utilitzar alguns del meus coneixements químics 
 

Faria un treball que aprofundís en la vida d'un estudi fotogràfic del s. XIX on els meus avantpassats 

anaven a retratar-se quan de Mataró venien a Barcelona: l‟estudi dels Napoleón, Rambla Sta. Mònica 15-

17. A més em posaria al laboratori per veure com s‟ho feien per obtenir imatges, per revelar aquells 

negatius...  Una història una mica llarga per aconseguir triar un treball de recerca però per a mi ha estat 

força interessant.  
 

És a partir d‟aquestes idees d‟on va sorgir el títol “Revelar fotografies i històries a l‟estudi fotogràfic 

Napoleón” aprofitant el doble sentit de la paraula “revelar” per confirmar els meus interessos històrics i 

científics. Però com era massa llarg per emmarcar un treball de recerca posteriorment vaig pensar en 

reduir-lo. El més lògic hagués estat “Els Napoleón i la fotografia” o “L‟estudi dels Napoleón” però 

aquestes possibilitats m‟han semblat molt convencionals i he decidit canviar-lo completament i titular-lo 

“Avantpassats de plata”, en referència a les persones que m‟han servit d‟inspiració i als mètodes 

fotogràfics que utilitzaven les propietats de les sals de plata. El primer títol encara està present en l’Annex 

I: part experimental donat que el vaig elaborar durant les vacances de Nadal i no l‟havia reduït.  
 

Per endinsar-me en el món de la fotografia he llegit alguns llibres sobre la seva història i més 

concretament sobre les tècniques utilitzades al s. XIX. També m‟he mogut  per diferents entitats 

fotogràfiques de Catalunya, sobretot per l‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya
1
i he anat algunes vegades a 

l‟Institut d‟Estudis Fotogràfics del carrer Urgell amb la finalitat de trobar informació a la seva biblioteca.  
 

He plantejat el treball en tres àmbits: el primer es refereix a uns fonaments tècnics i històrics de la 

fotografia; el segon fa referència a un estudi fotogràfic concret de Barcelona al s. XIX, l‟estudi fotogràfic 

dels Napoleón. I per últim he explicat els procediments que es van fer servir per obtenir d‟imatges durant 

                                                 
1 L‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya es va crear l‟any 1923. Primer estava situada al carrer Aribau núm. 21. Com que el nombre 
de socis va augmentar molt ràpidament i el local s‟anava fent petit, l‟any 1924 van instal·lar-se en una part d‟un edifici  del carrer 

Duc núm. 14, on actualment està situada, i posteriorment va ser ampliada, i va adquirir els dos pisos de la planta baixa que avui 

encara manté. 
L‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya té com a finalitat el foment i la divulgació de la fotografia en totes les seves varietats, i per 

aconseguir aquesta fita organitza concursos, exposicions, cursets de fotografia en blanc i negre i en color, digital, sessions de llum 

artificial, etc. També disposa de laboratoris en blanc i negre i en color, plató fotogràfic,  equip d‟audiovisuals, cine i aula digital. A 
més disposa d‟una de les millors biblioteques de l‟Estat sobre fotografia amb un nombre molt important de llibres antics relacionats 

amb l‟art de la llum. Aquest any celebren el 85 aniversari. 
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aquest segle i la seva química, afegint les meves experiències al laboratori que han donat com a resultat 

l‟àlbum que presento en l‟annex II. 
 

He fet aquest treball amb l‟objectiu de poder conèixer i entendre la dificultat de les tècniques d‟obtenció 

d‟imatges al s. XIX, com aquelles intuïcions i experiments dels primers fotògrafs  van permetre 

desenvolupar tot un art i una tecnologia al voltant de la fotografia.  
 

Per tal de mantenir la coherència lingüística al llarg de tot l‟estudi, he traduït al català totes les cites que 

apareixen en el text principal, exceptuant els casos on les fonts estaven escrites en castellà, intentant 

respectar al màxim el contingut dels textos,  
 

Una de les persones que m‟ha aportat més coneixements per aquest treball és la senyora Francesca 

Portolés Brasó. La Francesca és una exprofessora de plàstica de l‟Institut Mercè Rodoreda i actualment és 

la vocal de cultura de l‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya.  
 

També voldria agrair l‟ajuda del Sr. Àlex Aguilar, per la seva disponibilitat tant per ser entrevistat com per 

facilitar-me documentació sobre la família Napoleón de la qual ell n‟és descendent. Conèixer com era la 

vida dintre de l‟estudi Napoleón m‟omplia de  curiositat i em plantejava tot un repte per la dificultat que 

suposava trobar informació fidedigna.  
 

Finalment voldria agrair als meus pares la seva paciència i consells, sobre tot al meu pare en els aspectes 

pràctics del laboratori. També agrair a la Srta. Cristina Sala el suport en el tema triat.  
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2.- Un descobriment revolucionari: la fotografia 
 

“La fotografia és un instrument de documentació: és memòria i perspectiva, també és un 

art, és crònica, és un reflex de situacions i en ocasions és poesia, és llum, color, és un 

missatge expressiu i interpretatiu‖.
2
 

 

2.1.- Etimologia i significat 
 

Abans de tot crec que pot ser interessant saber d‟on prové la paraula fotografia i què vol dir. La paraula 

deriva dels mots d‟origen grec: foto que vol dir llum i grafia que vol dir escriptura. Per tant introdueix la 

definició: dibuixar amb la llum. Si busquem al diccionari
3
 trobem: 1. Procediment que permet d‟obtenir, 

per mitjà de la llum i de substàncies químiques, imatges òptiques permanents sobre superfícies 

convenientment preparades. 2. Estampa obtinguda mitjançant el procediment de la fotografia, 

especialment la còpia o positiu. És anomenada també, foto.  
 

La fotografia va aparèixer com invent científic al s. XIX. És un descobriment  resultat de la recerca 

científica i artística per aconseguir imatges perfectes que representessin fidelment la realitat. 
 

2.2.- Aconseguir una imatge 
 

Per captar alguna de les moltíssimes imatges que percebem diàriament necessitem un sistema òptic que 

sigui capaç de formar la imatge del que volem fotografiar (una càmera), aquest ha de ser el més perfecte 

possible per tal de poder obtenir una imatge sense distorsions de l‟original. També necessitem un suport 

per la imatge òptica que ha de tenir capacitat d‟enregistrar-la i conservar-la. Aquest material que 

utilitzarem ha de contenir substàncies o materials fotosensibles ja que la imatge òptica es forma per l‟acció 

de la llum. Ha d‟experimentar canvis en les zones on incideix la llum i aquests no poden ser reversibles ja 

que sinó es perdria la imatge enregistrada. Finalment, aquest sistema ha de poder ser sotmès a una sèrie 

d‟operacions o tractaments, per tal d‟obtenir el resultat fotogràfic final. Les operacions bàsiques que 

porten a l'obtenció d'una fotografia són la presa de vista (o exposició) i el tractament de la imatge latent
4
 

enregistrada en el material sensible. La menor o major complexitat d'ambdues operacions depèn dels tipus 

de material emprat i del resultat que hom vulgui obtenir.  
 

Aquesta descripció del procediment fotogràfic és tant vàlida per a la fotografia analògica basada en 

processos químics com per a la fotografia digital  basada en processos informàtics. Per a emmagatzemar 

les imatge les càmeres fotogràfiques utilitzaven fins fa alguns anys exclusivament la pel·lícula sensible, 

mentre que en l'actualitat s'empren, quasi sempre, sensors CCD
5
 i CMOS

6
 i memòries digitals. 

 

2.3.- Elements per aconseguir una imatge fotogràfica  
 

Els elements imprescindibles per a fer una fotografia són: un suport, el material sensible,  la càmera 

fotogràfica i el laboratori fotogràfic. 
 

2.3.1.- Els suports 
 

Els suports els podem classificar en dos grups, els que serveixen com a base que sustenta l‟emulsió, 

anomenats suports primaris. Normalment eren de vidre i amb el pas del temps van passar a ser la pel·lícula, 

on quedava fixada la imatge negativa
7
. En el segon grup trobem els suports secundaris, els que serveixen 

com a base per les còpies finals, en aquest grup trobem una gran varietat de materials: cartró, fusta, paper 

gruixut.... Les primeres tècniques fotogràfiques com el daguerreotip, ferrotip, ambrotip només obtenien 

una vegada la imatge i no se‟n feien més còpies ja que aquesta primera obtenció era positiva
8
 i utilitzaven 

un únic suport: una placa metàl·lica. En l‟actualitat, càmeres digitals, podríem dir que el suport primari és 

la memòria de la càmera i el secundari el paper en que s‟imprimeix la fotografia. 
 

2.3.2.- El material sensible 
 

El material sensible és el que anomenem emulsió: substància química fotosensible amb la qual es 

recobreix uniformement el suport. En el nostre cas, el d'una pel·lícula en blanc i negre, l'emulsió està 

                                                 
2 SOUGEZ, 1985, pàg. 46 
3 Institut d‟estudis catalans, 2000, pàg. 640 
4 Imatge invisible formada en un material fotogràfic com a resultat de l'exposició i que es coneverteix en visible mitjançant el revelat. 
5 És una càmera de compte de fotons que és capaç de mesurar en una matriu de punts la quantitat de llum arribada a cadascun 

d'aquests. De manera que es pot generar una imatge digitalitzada. 
6 És una tecnologia utilitzada en la construcció de microprocessadors i un gran nombre de circuits integrats digitals. 
7 Pel·lícula impressionada i revelada en la qual els tons foscos i clars són inversos als de la realitat que l'ha impressionada. 
8 Imatge que  inverteix els tons de la pel·lícula negativa tot restituint els de la realitat. 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A0mera_de_v%C3%ADdeo&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fotons
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imatge_(arts_visuals)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Digital
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microprocessadors
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formada per una mescla d'halogenurs d'argent (bromurs i iodurs d'argent) en suspensió en gelatina
9
, els 

quals, per l'acció de la llum, es converteixen en argent negre, que s‟evidencia després del revelat; també 

poden ésser materials que experimenten canvis en l‟estructura cristal·lina i que, en realitzar el revelat i el 

fixat, originen la imatge. Les emulsions poden tenir diferents sensibilitats, diferent resolució... depenent de 

les seves característiques. En el cas de la pel·lícula en color és diferent, una pel·lícula en color consisteix 

bàsicament en tres emulsions disposades una sobre l‟altre, en una forma d‟estructura multicapa. La capa 

superior només respon al terç blau de l‟espectre, la central al terç verd i la inferior al vermell, registrant-se 

les parts, blaves, verdes i vermelles en emulsions diferents. Això és a causa que les emulsions tenen 

diferents pigments
10

, per tant només experimentaran canvis en la seva estructura electrònica quan siguin 

irradiades per la llum que els hi correspon. Els altres colors afecten aquestes en diferents graus: el groc, 

per exemple, es registrarà en les capes verda i vermella, però no en la blava.  
 

En els inicis de la fotografia en color era normal fer aquests tres registres mitjançant exposicions 

separades, després s‟havia de processar, tenyir les imatges i recombinar-les per obtenir la fotografia en 

color. Avui en dia això s‟aconsegueix amb una única exposició gràcies al control aconseguit en el procés 

de deposició de les capes. 
 

2.3.3.- La càmera 
 

La càmera fotogràfica és un aparell d‟enregistrament d‟imatges
11

, bé sigui individualment o en seqüència. 

Aquesta al llarg del temps ha variat molt. Actualment n‟hi ha una gran varietat, depenent de les marques, 

utilitats... però bàsicament una càmera és una mena de cambra tancada amb una obertura en un dels 

extrems perquè la llum hi entri i un gravador o superfície de visualització per capturar la llum a l'altre 

extrem. El diàmetre d'aquesta obertura és controlat habitualment per un mecanisme d'iris tot i que hi ha 

càmeres amb mida fixa.  
 

2.3.4.- El laboratori 
 

Per últim necessitem el laboratori fotogràfic. El laboratori és un espai tancat que ha de poder restar 

completament a les fosques. Generalment els materials fotogràfics són sensibles a la llum blava i 

ultraviolada, en canvi la llum vermella i groga no els afecta. Per això la incidència, per mínima que sigui, 

de qualsevol tipus de llum que normalment utilitzem afectarà als materials i pot velar el resultat. Per poder 

treballar còmodament al laboratori s‟hi instal·len punts de llum vermella de baixa intensitat que permetran 

la visibilitat i no afectaran al paper sensible.
12

 Actualment però ja no s‟utilitzen gaire els laboratoris ja que 

tot el procés de revelat es pot fer mitjançant ordinadors i impressores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Aglutinant essencial de la majoria de les emulsions. Actua com a suport i protector del clorur d'argent dispers en ella i impedeix la 

separació de la sal d'argent. 
10 Molècula orgànica sensible a la radiació d‟una zona de l‟espectre 
11 Institut d‟estudis catalans, 2000, pàg. 210 
12 http://www.bellera.cat/alum/cmartin2/ward/imatges/VOCABULARI.pdf 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Obertura
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Iris_(fotografia)&action=edit&redlink=1
http://www.bellera.cat/alum/cmartin2/ward/imatges/VOCABULARI.pdf
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La primera fotografia de la història (1826). 

3.- Inicis de la fotografia 
 

3.1.- Antecedents 
 

3.1.1.- La cambra fosca 
 

Des de fa molts segles existeix la idea de la cambra 

fosca com a instrument que permet una millor 

observació de la imatge en dues dimensions. Consisteix 

en una habitació totalment a les fosques amb un petit 

orifici en una de les seves parets a través del qual entra 

llum de fora i projecta les imatges de l‟exterior 

invertides en la paret contrària. Aquest principi ja el 

coneixia Aristòtil i el feia servir per observar els 

eclipsis solars, també s‟han trobat escrits de Leonardo 

da Vinci sobre la cambra fosca. 
 

La preocupació per aconseguir una pintura més realista 

va impulsar la construcció de diferents tipus d‟aparells, 

per exemple, Piero Della Francesca i Alberti, van fer 

servir visors i marcs per poder tractar perspectives. 
  

La idea de la cambra fosca es va anar desenvolupant al 

llarg del temps, es va substituir l‟habitació per una 

capsa amb un orifici on se li va col·locar una lent. 
 

El principal avantatge que aportava als dibuixants era que la cambra ja feia el canvi de tres dimensions a 

un pla, aleshores només n‟havien de fer una còpia. També els donava de forma mecànica les proporcions 

correctes de la imatge real, per tant es minimitzava l‟habilitat pròpia de l‟artista.  
 

Les imatges fotogràfiques, depenent de la llum i de la lent, tenen una limitada zona d‟enfoc, anomenada 

profunditat de camp. Aquesta limitació no es produeix en la visió humana però curiosament en pintures 

d‟aquella època, per exemple, algunes de Vermeer, existeixen clars desenfocaments la qual cosa ens 

permet deduir que havia fet ús de la cambra fosca. 
 

3.1.2.- La química entra en joc 
 

Des de l‟època medieval se sabia que el clorur de plata sota l‟acció de la llum s‟enfosquia. Aquest 

principi s‟utilitzava per tenyir el marfil, la fusta, la ploma, les pells, els cabells…., però fins el s. XVIII no 

va ser estudiat d‟una forma més científica i rigorosa. És en aquest segle quan, es comencen a estudiar les 

reaccions químiques que es produeixen sota l‟acció de la llum. Per exemple, Sénebier determina una 

escala que relaciona el temps d‟exposició amb l‟enfosquiment que es produeix i Wedgwood aconsegueix 

obtenir imatges però encara sense saber-les fixar. 
 

3.2.- Els descobridors 
 

Es pot dir que en aquell temps s‟havia arribat per diferents camins a disposar de les eines bàsiques, faltava 

el punt més important: lligar i relacionar tots el coneixements per tal d‟aconseguir que la imatge 

esdevingués estable.  
 

Es considera que va començar l‟era de la 

fotografia amb la primera imatge permanent 

obtinguda, el 1826, per Nicephore Niépce. 

Aquest la va aconseguir a partir del betum de 

Judea, per realitzar-la va necessitar 8 hores 

d'exposició a la llum solar. Actualment es 

conserva a la Universitat de Texas. 
 

El betum es dissolia en petroli o en oli animal i 

es dipositava posteriorment en una fina pel·lícula 

sobre una superfície de peltre (aliatge de estany i 

altres metalls), l‟acció de la llum produïa una 

reacció química que emblanquia el betum, en 

comptes de l‟enfosquiment típic dels materials 

de plata, i donava lloc a una resina insoluble, 

d‟aquesta manera quedava fixada la imatge. 

 

Cambra fosca de finals del s. XVIII. 
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Càmera fotogràfica Daguerréotype 

 

Nicephore Niépce (1765-1833):  
  

Va ser el primer home capaç de captar una imatge real i fixar-la mitjançant una cambra fosca. Va 

anomenar aquest procediment heliografia.  
Niépce era un burgès nascut  a França, que primer es va dedicar a fer litografies fins que va 

aconseguir captar la primera imatge al 1826: una vista des de la seva finestra. A partir d’aquí es va 

dedicar a l’investigació sobre procediments per captar imatges amb l’ajut del seu germà Claude. 
Niépce va tenir certs contactes amb Daguerre mitjançant cartes, en que intentaria aportar millores. 

 
 

Aquest mètode tenia l‟avantatge de positivar i fixar la imatge alhora, però, resultava un procés molt llarg i 

difícil, per la qual cosa va caure en desús al 1850. A part d‟utilitzar el betum de Judea també va estudiar 

els efectes que produïa la llum sobre les sals de plata.  
 

Més tard Daguerre es posà en contacte amb Niépce i ajuntaren els seus coneixements per aportar algunes 

millores a la fotografia. El 1833 amb Niépce mort, Daguerre continuà les seves investigacions i al 1839 va 

revelar el seu procés per a l‟obtenció de fotografies. Aquest es basava en la utilització de la plata, que 

resolia alguns problemes tècnics del procediment de Niépce i retallava el temps necessari d‟exposició, 

reduïa el temps a 30 minuts. La imatge que s‟obtenia va ser anomenada daguerreotip. 

 
Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851): 
 

Va ser el precursor (inventor) d’una nova tècnica anomenada daguerreotip. 
Daguerre es dedicava a fer diorames (decorats en tres dimensions) i al sentir que s’havia aconseguit la 

primera fotografia li va interessar molt ja que amb aquells mètodes podria millorar els seus diorames, 
per tant es va posar en contacte amb Niepce. Al morir Niepce, Daguerre continuà investigant fins 

aconseguir el daguerrrotip. Aquest mètode serà patentat i ràpidament difós per tot el món amb un gran 

èxit, neix el primer art en masses. Daguerre es va apropiar de tot el mèrit del procés sense tenir en 
compte l’ajuda de Niépce i durant molt de temps es pensar que Daguerre fou l’únic inventor de la 

fotografia. 

 
 

El daguerreotip va ser molt popular ja que era particularment útil per als retrats, costum comú entre la 

classe burgesa en el període de la revolució industrial. Gràcies a l„enorme demanda d‟aquests retrats, molt 

més barats que els pintats, la fotografia va gaudir d‟un gran impuls. El daguerreotip es va escampar per tot 

arreu: la Gran Bretanya, Alemanya, els Estats Units…  
 

El material fotogràfic al principi resultava molt car i només estava a l‟abast d‟aficionats o entitats 

científiques amb fons econòmics,  tot i així hi havia un gran entusiasme. Intentaven fer cambres amb capses, 

tubs de cartró i amb qualsevol tipus de lent, però poques funcionaven. Més tard Daguerre va emprendre la 

fabricació en sèrie del seu material. Les cambres eren anomenades Daguerréotype, eren numerades i 

portaven la firma de l‟inventor. L‟òptica d‟aquestes era de l‟enginyer Chevalier. La càmera inicial amb els 

seus accessoris per a la preparació de la placa, el seu revelat i el trípode pesava uns 50kg i costava al 1839 

400 francs d‟or. La comercialització d‟aquestes càmeres va produir que sorgissin imitacions i còpies falses.  

El pes i el volum de les màquines amb el pas del temps es va anar reduint, igual que els preus. Al 1841, una 

càmera es podia aconseguir per 250 o 300 francs i les plaques es venien a 1,5 francs, quan abans costaven 3 

o 4 francs. Més tard començaran a aparèixer fabricants fora de França, tant a Europa com a Amèrica. 
 

Els autors més coneguts de daguerreotips són: Daguerre, Richebourg, Chevalier, Lerebours, Buron, Soleil 

(la majoria d‟aquests eren òptics), Morse, Draper, Séguier, Régnault, Donné, Gaudin, Fizeau (aquests eren 

científics i investigadors), Vernet,  Goupil, Lemaître, Martens, Stelzner (principalment eren pintors i 

gravadors). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph-Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://ca.wikipedia.org/wiki/1787
http://ca.wikipedia.org/wiki/1851
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3.3.- La imatge sobre paper 
 

Al 1839, John Frederick William Herschel (1792-1871), va obtenir una imatge sobre una emulsió al 

carbonat de plata, i la va fixar amb hiposulfit, propietat que havia descobert ell mateix al 1819. Gràcies a 

Herschel es va fer freqüent l‟ús de la paraula fotografia i l‟ús de negatiu i positiu. La majoria dels seus 

experiments els feia sobre paper i donaven una sola imatge. Hi havien molts aficionats que intentaven 

trobar la millor manera d‟obtenir fotografies sobre paper, els més destacats van ser: Bayard i Fox Talbot. 
 

 

   Hippolitte Bayard (1801-1887) 
 

Al 1837 es va començar a dedicar als experiments fotoquímics a París. Bayard va aconseguir imatges a l’estil del 
daguerreotip, directament positives, però sobre un suport de paper. Les obtenia en un paper impregnat amb sals de plata. 

Una vegada ennegrida la imatge per la llum del sol, la submergia en una solució de iodur de potassi. Aquesta l’exposava en 

una pissarra adherida a la cambra, quan encara estava humida. Els compostos de la plata enfosquida sota l’acció de la llum 
es transformaven en iodur de plata soluble. Després de dissoldre aquesta plata en un bany d’hiposulfit o cianur, apareixia la 

imatge positiva.  

Els avenços que va fer Bayard en aquell moment no van ser reconeguts, no volien que tapés la imatge de Daguerre.  Aleshores 
va abandonar les seves pròpies investigacions i es va dedicar a fer daguerreotips, després a altres mètodes més avançats d’ 

aquella època com l’albúmina, calotip, col·lodió… 
 

  
 William Henry Fox Talbot (1800-1877): 
 

Era un home culte, físic, matemàtic i filòleg.  

El 8 de febrer del 1841, Talbot va presentar una sol·licitud d’una patent pel seu procediment, en què 
obtenia una imatge positiva en una segona operació. Fent servir un mètode anomenat calotip. Aportava 

el pas de negatiu a positiu, això permetia fer tantes rèpliques com es volgués. Aquest procediment també 

reduïa el temps d’exposició, tot hi així mai va arribar a ser tant important com el daguerreotip. També 
va ser l’autor del primer llibre il·lustrat amb fotografies ‖The pencil of nature‖. 

 
 

Encara que les imatges que havia obtingut Bayard eren superiors en qualitat que els primers calotips, el 

procediment que va passar a la història va ser el de Fox Talbot. 
 

3.3.1.- El calotip 
 

Poc després de la invenció de Daguerre van sorgir altres mètodes fotogràfics. El més conegut va ser el 

calotip (1841) de Fox Talbot, que reduïa el temps d‟exposició a 5 minuts i produïa un negatiu de paper del 

qual se‟n podien fer còpies. Es tractava, doncs, del primer procés negatiu-positiu del món, tot i que les 

imatges positives que s‟obtenien no tenien gaire resolució. 

Els calotips de Fox Talbot van ser els precursors de la fotografia moderna. 
 

3.3.2.- El col·lodió 
 

Durant el s. XIX es va continuar la recerca de nous suports fotogràfics i noves substàncies que fessin el 

procés fotogràfic més ràpid i més còmode. 

Frederick Scott Archer (1813-1857) va idear un mètode en el qual s‟utilitzaven plaques de vidre recobertes 

amb una pel·lícula de col·lodió humit. Es tractava del primer procés pràctic per l‟ús de les plaques de vidre. 

El procediment del col·lodió es va anunciar l‟any 1851 i va substituir ràpidament el daguerreotip i el calotip. 

El col·lodió representava un pas decisiu en el desenvolupament del retrat fotogràfic del s. XIX. Permetia 

apropar-se a la imatge instantània amb una exposició 15 vegades inferior a la del daguerreotip. Amb 

aquesta tècnica es va arribar a una sensibilitat de segons. 
 

3.3.3.- L’albúmina 
 

Abel Niépce de Saint-Victor (1805-1870), nebot de Nicéphore Niépce, es va ocupar de millorar el negatiu 

transparent i la còpia sobre paper. El 1848, Abel Niépce de Saint-Victor va exposar a l‟Acadèmia de 

Ciències de París un procediment de fotografia, anomenat albúmina, que donava gran finesa a les proves. 

El francès Desirè Blanquart-Evard també va fer diverses aportacions per aquest nou paper i ho va presentar 

a l‟Acadèmia de Ciències de París al 27 de maig del 1851. 

Aquest procediment es podia utilitzar tant per obtenir negatius a les plaques de vidre ja que l‟albúmina 

tenia una gran adhesivitat, com per obtenir la imatge positiva en el suport de paper o cartró. Tot i que en 

general és feia servir aquest procediment bàsicament en les còpies de paper, és a dir pels positius, perquè 

tenia una brillantor i una definició molt alta. 
 

A nivell tecnològic la fotografia aconsegueix algunes fites que li permetien un ús més extensiu i amb més 

possibilitats de comercialització. El col·lodió humit (1851), com a procediment negatiu, i la còpia de paper 

a l‟albúmina (1848), com a procediment positiu, constituïen un binomi que va marcar una època, gairebé 

fins a finals de segle. Aquests procediments, superaven algunes limitacions tècniques dels seus precedents. 

Entre aquestes, trobem la impossibilitat del daguerreotip per a reproduir-se o la pobra narrativa de la 

 



Avantpassats de plata 
______________________________________________ 

 8 

Cadira d‟un estudi 

daguerreotipista amb un recolza 

caps ajustable. 

imatge que ofereix el cal·lotip (negatius sobre paper). A les virtuts dels nous procediments, cal afegir-hi 

l‟evolució de les òptiques, que són determinants per al desenvolupament tecnològic. Aquestes 

circumstàncies afavoreixen notablement la pràctica de la fotografia, tot i que manca encara un llarg camí 

per recórrer; el camí que ha de portar a la industrialització dels productes, a la instantània o a la fotografia 

en color. 
 

3.4.- El pas a gran escala: estudis fotogràfics 

 

Al 1841 es va crear el primer estudi fotogràfic a Londres per 

Richard Beard, aquest va obtenir uns grans beneficis ja que molta 

gent de la burgesia s‟anava a retratar. 
 

Mica en mica es van anar creant més estudis fotogràfics, ja que el 

retrat va tenir un èxit mundial.  En els seus inicis els clients havien 

d‟estar de 15 a 20 minuts a ple sol i immòbils. El primer retrat que 

es va fer de la imatge humana va quedar molt fosca, amb les ulls 

mig oberts i els retratats van agafar una insolació, però amb el pas 

del temps es va anar millorant. 
 

Els estudis eren grans, amb sales plenes de finestres i galeries per tal 

que entrés la llum solar, estaven revestits d‟un gran luxe: amb 

pianos, pintures, cortines, catifes… Els fotografiats es situaven en 

unes cadires especials que aguantaven el cos perquè es poguessin 

mantenir quiets durant molt de temps. Aquests instruments s‟havien 

de disposar de tal manera que no sortissin fotografiats, intentaven 

aguantar a la persona en un posat natural. 
 

Els retrats, al principi només se‟ls podia permetre la gent d‟una 

classe acomodada, però amb el pas del temps s‟anà democratitzant i 

tothom s‟anirà incorporant a aquesta moda.  
 

3.5.- La fotografia envers la pintura 
 

En els inicis també va haver-hi la cara oposada, els que no seguien la fotografia amb aquell entusiasme, els 

que estaven en contra. La fotografia era un perill per a la pintura, ja que era un mitjà fascinant i amb un 

gran potencial. Representava el naixement d‟un nou llenguatge sense fronteres que feia possible una nova 

classe de comunicació visual. La fotografia va provocar la múltiple reproducció i  difusió d‟imatges, de tal 

manera que comencessin a formar part de la nostre cultura. 
 

Per tant els pintors no estaven massa entusiasmats amb l‟idea de la fotografia ja que els prenia part del seu 

paper en la societat. Aquí tenim un exemple del que deia Eugene Delacroix al 1850:  
 

 ― No podem perdre de vista que el daguerreotip ha de ser considerat abans que res com un 

reproductor carregat amb els nostres coneixements més avançats sobre els secrets de la naturalesa. 

Desgraciadament, la seva enlluernadora veritat en algunes zones no és més que un reflex de la realitat, 

una còpia, falsa a força de ser exacta.‖
 13

 
 

Delacroix considerava la fotografia com una còpia mecànica i ràpida de la realitat, sense valor artístic. Tot i 

això, Eugene Delacroix formava part de la primera societat fotogràfica francesa, la Société Héliographique 

de la Photographie
14

 i havia  utilitzat la fotografia per treballar sense la necessitat de models en el seu 

estudi.  
 

Era perillós fer servir la fotografia amb un valor més gran que el d‟un instrument perfecte per reproduir 

imatges del món. Eren molts els pintors substituïts en la seva professió davant d‟una indústria que amb un 

raig de llum aconseguia imatges idèntiques a la realitat.  
 

 ―...El desig de captar els reflexos evanescents no solament és impossible, com s'ha demostrat per 

les investigacions alemanyes realitzades, sinó que el sol desig d'aconseguir-lo és ja blasfèmia. Déu va 

crear l'home, a la seva imatge i cap màquina construïda per l'home pot fixar la imatge de Déu. És possible 

que Déu hagi abandonat els seus principis eterns i permeti a un francès, a Paris, donar al món una 

invenció del diable? L'ideal de la Revolució, la fraternitat i l'ambició de Napoleó de convertir Europa en 

un sol regne, totes aquestes idees boges intenta ara sobrevalorar-les el senyor Daguerre, perquè vol 

                                                 
13FRIZOT, 1987, pàg. 21-22 
14 Era un societat que es dedicava a desenvolupar els progressos de la fotografia, el president era el diplomàtic Barón Gros, un famós 

daguerreotipista. 
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Anunci de la càmara 

Kodak. 

eclipsar al creador del món. Si totes aquestes coses fossin d'alguna manera possibles, ja s'hauria fet 

alguna cosa semblant a l'antiguitat, per homes com Arquímedes i Moisès. Però si aquells homes savis no 

sabien gens d'imatges en el mirall, en aquest cas, pot dir-se que el francès Daguerre, que es sobrevalorava 

de poder fer tal coses mai escoltades, és el mes boig dels bojos?...‖
 15

 
 

Hi havia un grup majoritari partidari d‟un art humanista i de tradició manual, contra un altre menor 

defensor de la introducció de nous sistemes de registre en el camp de l‟art. Va ser una situació que es va 

mantenir fins als finals del s. XIX:  
 

 ―...Hi ha religions en les quals la representació del món està prohibida (usurpació del poder d'un 

Déu creador de totes les coses). Pensant-ho bé, és molt possible que la fotografia sigui cosa del diable i 

cada fotografia, un pecat...‖
 16

 
 

Tot i així en la fotografia sempre hi ha hagut polèmiques: s‟ha de ser considerada un art? és simplement 

indústria? Quin és el paper d‟aquesta en les societats? 
 

3.6.- Altres utilitats de la fotografia 
 

Així doncs va sorgir una nova professió, la de fotògraf, però aquests es dedicaven solament a fer retrats 

sense cap propòsit artístic.  
 

A part del retrat apareix la fotografia de paisatges, en la que disposaven de molta llum natural, per tant era 

més fàcil i el temps d‟exposició era menor. La fotografia de paisatges la feien servir en els viatges, com 

avui en dia, però abans era més complicat perquè havien de transportar tot el material que era pesat, 

voluminós i difícil de fer servir... A part també hi havia aficionats que feien fotos dels seus carrers, dels 

seus pobles... Les fotografies que es feien en aquella època estaven bastant bé però a la que hi havia alguna 

cosa en moviment quedava una taca negra, no es podien captar instants precisos: 
 

 ―...Els objectes semimovents deixen una impressió fosca i confusa en el focus de la càmara. Així 

en una vista d'un dels molls de Paris, obtinguda per Mr. Daguerre, es nota un cavall perfectament 

reproduït, però amb el cap com perdut en una espècie de núvolositat perquè durant l'operació l'aixecava 

sovint per a prendre el farratge que li havien posat davant. No obstant això Mr. Daguerre alimenta 

l'esperança d'arribar a representar la fisonomia, encara que la seva naturalitat sigui la mobilitat...‖
 17

 
 

Aquesta poca precisió canviarà en pocs anys ja que aconseguiran emulsions més sensibles a l‟espectre, per 

tant necessitaran menys temps d‟exposició 

També apareixen altres aplicacions per la fotografia per tal d‟ajudar al desenvolupament de la ciència, de 

l‟astronomia, de l‟anatomia... 
 

3.7.- La casa Kodak 
 

Una de les aportacions més importants en la fotografia van ser les innovacions de George Eastman. 

George Eastman, es dedicava a experimentar l‟aplicació de la gelatina sensible sobre plaques de vidre, la 

patent de la qual es va fer el 1880, als E.U.A. 
 

George Eastman (1854-1932): 
  

Norteamericà que el 1879 va crear la màquina fotogràfica i el 1884 va iniciar la fabricació de rollos de paper 

translúcid com a negatius. El 1888 va fer la primera càmera per la pel·lícula en rollo, i va crear la marca Kodak. 
Una marca molt important per la fotografia que ha arribat fins als nostres dies.  

 

 
 

Més tard, va substituir la placa de vidre per paper i el 1888 va treure la primera 

càmera fotogràfica “Kodak 100 vistes” amb rotlle de paper. Es va utilitzar com a 

eslògan publicitari: “Vostè premi el botó que Kodak farà la resta”. El petit 

volum d‟aquesta càmera fotogràfica, la reducció de 10 a 3 el nombre total 

d‟operacions per aconseguir una exposició, la longitud del rotlle que permetia 

fer cent fotografies, i la lent de focus fix, van popularitzar aquesta càmera 

fotogràfica. 
 

La pel·lícula consistia en un rotlle de paper recobert d‟una emulsió fotosensible.  

Eastman oferia amb la seva cambra un servei de revelat, es comprometia a 

retornar-la amb les fotografies revelades i amb un rotlle nou instal·lat dins la 

                                                 
15 Leipziger Stadtanzeitung, any 1839. Citat per Marie-Loup Sougez, 1985, pàg. 80 
16 FONTCUBERTA, 2000,  pàg.21 

 
17 Felipe Monlau, 1839. Citat per Marie-Loup Sougez, 1985, pàg. 89. 
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cambra. Neix així una nova època, on les càmeres fotogràfiques seran un estri habitual en la societat i tenir 

fotografies a casa una realitat. 
 

3.8.- La primera imatge en color 
 

La fotografia en color és un dels grans passos i innovacions en la història de la fotografia. La primera 

fotografia en color és va fer sobre una cinta de tartà, presa pel físic James Clerk Maxwell el 1861. 
 

 

James Clerk Maxwell (1831 – 1879):  
 

Va ser un matemàtic i físic teòric escocès. El seu èxit més important va ser la formulació d'un conjunt 
d'equacions —conegudes com equacions de Maxwell— que per primera vegada expressaven les lleis bàsiques 

de l'electricitat i el magnetisme amb un model unificat.  
Va ser la primera persona que va captar una fotografia en color, 1861. 

 
 

 

 

Aquest ho aconseguí realitzant tres fotografies successives cada 

vegada amb un filtre diferent: vermell, verd i blau, els tres colors 

primaris.  Per donar com a resultat una imatge en color, cadascuna 

de les tres imatges es projectava sobre la mateixa pantalla amb la 

llum del color del filtre que s'havia emprat per prendre-la. El 

principal problema dels experiments inicials va ser que no eren 

capaços d'aconseguir que els colors quedessin fixats en la fotografia. 

Finalment, la primera pel·lícula fotogràfica en color, Autochrome, 

va arribar al mercat al 1907, mentre que la primera pel·lícula 

fotogràfica en color moderna, que és KodaChrome, va sorgir i va 

ser utilitzada per primera vegada el 1935.
18

 
 

A partir d‟aquest moment la fotografia s‟anà desenvolupant d‟una 

manera exponencial fins arribar a la tecnologia actual, però això 

potser pertany a un altre treball de recerca.  

Aquestes línies responen a una petita mostra dels inicis de la 

fotografia que ens posa el context per entendre el sentit i recerca 

d‟aquest treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_5_/estampas/1_7.htm 

 

La primera imatge en color. 

Actualment es conserven els tres 

filtres que es van utilitzar en un 

museu d‟Edinburg. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1831
http://ca.wikipedia.org/wiki/1879
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsica_matem%C3%A0tica&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B2cia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Equacions_de_Maxwell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Electricitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Magnetisme
http://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_5_/estampas/1_7.htm
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Diario de Barcelona, 26 de gener del 1839. 

Rètol del pla de Palau de Barcelona. 

4.- Catalunya i la fotografia al s. XIX 
 

Catalunya va seguir des de molt a 

prop l‟evolució de la fotografia, 

aquest invent tant revolucionari. 

En el moment en que Daguerre va 

publicar el manual on descrivia el 

seu procediment, ràpidament va 

produir una repercussió mundial. 

D‟aquest manual se‟n van fer 

còpies, traduccions en altres 

idiomes… va tenir una difusió molt 

gran. El diari de Barcelona va 

publicar el dia 26 de gener de 1839, 

la primera notícia sobre aquest 

descobriment.  

Pere Felip Montlau, corresponsal 

de l‟Acadèmia de Ciències i Arts 

de Barcelona a París, va tenir un 

gran paper en la introducció i 

difusió de la fotografia a Catalunya, 

va aconseguir que l‟Acadèmia 

donés permís per comprar el 

material necessari per fer 

daguerreotips a la ciutat. 

Barcelona va ser la primera ciutat de Catalunya i Espanya on es van fer daguerreotips. La primera imatge 

fotogràfica impressionada fou el daguerreotip fet per Ramon Alabern i Casas al pla de Palau de Barcelona 

el 10 de novembre de 1839, aquesta imatge, malauradament, no s‟ha conservat fins avui en dia.  

El daguerreotip s'anà imposant i s'obriren estudis 

fotogràfics arreu de la ciutat; es destacaren els de 

Pau Audouart i el dels germans Napoleón a 

Barcelona. L'aparició al mercat de cambres i 

materials a l'abast de moltes persones determinà 

l'arrelament de la fotografia d'afeccionat, en la qual 

es destacaren molts excursionistes, historiadors i 

arqueòlegs, com Sans Barrera, Elies Rogent, Puig i 

Cadafalch, Antoni de Falguera i Serra i Vilaró, que 

contribuïren a formar un arxiu molt valuós, bé que 

dispers, de monuments, de folklore i de paisatges 

catalans. Entre els professionals de la fotografia destaca la labor d'Adolf Mas
19

, que creà un arxiu 

important, útil encara, sobre art, història i geografia catalana i espanyola, i la de Narcís Cuyàs, fundador, 

també, de l'important arxiu que porta el seu nom. Entre les poques imatges que es conserven d‟aquella 

època cal destacar la pertanyent a Pi Margall
20

 que va fer una publicació titulada: ―Espanya, obra 

pintoresca‖., aquesta recollia fotografies de llocs emblemàtics de Catalunya. La seva intenció era la de 

preservar imatges de monuments històrics, arquitectònics, tecnològics… del país. L‟obra de Pi Margall 

forma part dels orígens de la fotografia paisatgística a Catalunya. 

Durant la segona meitat del s. XIX van tenir una gran importància les obres d‟enginyeria. Els ponts, canals, 

túnels, fars... eren un indicador del progrés i la modernitat d‟aquella societat, en un àlbum titulat: “Obres 

                                                 

19 Adolf Mas i Ginestà (Solsona 1861 - Barcelona 1936), va ser un dels principals fotògrafs de l‟època del Modernisme. Va centrar 

la seva activitat en el camp de l‟art, l‟arquitectura, l‟arqueologia i el paisatge. Va treballar tant per a institucions públiques com per a 

propietaris privats, cases editorials, arquitectes, decoradors o artistes. Com a professional prestigiós que va obtenir molts encàrrecs, 
va reunir una quantitat fabulosa de negatius fotogràfics, en placa de vidre, catalogats en un arxiu propi que amb els anys ha passat a 

ser un dels més importants del país. A més d‟obres d‟art, monuments i paratges, Mas va documentar molts edificis i interiors 

contemporanis. Va crear una font d‟informació de primer ordre sobre el Modernisme. D‟una forma o altra, gairebé tots els 
professionals més destacats del moviment hi van ser representats; d‟Antoni Gaudí a Gaspar Homar, passant per Domènech i 

Montaner, Puig i Cadafalch, Sagnier, Masó, Vidal, Riquer, Vancells o Busquets. 

20  Francesc Pi i Margall: Intel·lectual teòric català, molt influent en el pensament d'esquerres i d'una nova Espanya, inspirador del 

federalisme espanyol, i de les corrents republicanes, catalanistes, socialistes. Va ser un dels primers presidents de la república. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Solsona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1861
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1936
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B2graf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Art
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arqueologia
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Placa_de_vidre&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Homar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_i_Cadafalch
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Sagnier_i_Villavecchia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Mas%C3%B3_i_Valent%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Riquer_i_Ynglada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Vancells_i_Vieta
http://www.nodo50.org/mira/NO%20OBRIR/erc.htm
http://www.nodo50.org/mira/NO%20OBRIR/ugt.htm


Avantpassats de plata 
______________________________________________ 

 12 

públiques d’Espanya: vistes fotogràfiques‖ J. Lauren i J. Martínez fan patent tot aquest procés de 

modernització.  
 

Des de la dècada dels 60 fotògrafs d‟altres ciutats espanyoles van fotografiar Catalunya. Un dels pocs 

fotògrafs estrangers que va passar per Catalunya cap el 1865 és l‟anglès Francis Frith. Entre els fotògrafs 

catalans d‟aquells anys cal destacar Joan Martí, d‟ell s‟ha conservat una gran part de la seva producció. 

Durant aquest any 2008 es troba exposada a l‟arxiu fotogràfic de Barcelona
21

. 

Fins a finals del s. XIX no tornem a trobar uns fotògrafs que mostrin una producció tan extensa i variada. 

Aquest serà el cas d‟Antoni Esplugas
22

 i Pau Audouard
23

, que a través dels seus treballs en diferents 

àmbits van marcar el canvi de segle en el terreny dels fotògrafs professionals. 
 

4.1.- Entrevista a la Sra. Francesca Portolés, de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 
 

 

La Sra. Francesca Portolés Brasó és doctora en Belles Arts i exprofessora 

de plàstica de l’Institut Mercè Rodoreda. Actualment és la vocal de 

cultura de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.  

A nivell particular té una petita col·lecció de càmeres, fotografies...  

 

 

 

 

 
 

1.- Creu que Barcelona ha estat durant la història de la fotografia una pionera a  l’Estat Espanyol? 
 

Sens dubte, el primer daguerrotip documentat en el nostre país es va realitzar a Barcelona el 10 de 

novembre de 1839, el seu autor material va ser Ramón Alabern i Pere Monlau (Barcelona 1808-1871), el 

seu autor responsable. Aquest últim, membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, fou 

l‟autor del primer comunicat científic d‟un espanyol Notícias sobre el Daguerrotipo, enviat des de París, 

el 24 de febrer de 1839, fent la descripció i història del daguerrotip,   a l‟Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona. 
  

Pere Monlau era un destacat metge higienista, catedràtic de les Facultats de Medicina de Barcelona i 

Madrid. Un dels seus deixebles va ser el Dr. Giné i Partagas, després Degà de la Facultat de Medicina,  

que va facilitar al català Cèsar Comas Llabería, llavors estudiant de medicina i fotògraf de la facultat,  a 

experimentar sobre  els raig X, sent la primera persona de tot l‟Estat Espanyol en fer la primera radiografia 

de caràcter mèdic.   
 

2.- L’Agrupació Fotogràfica ha viscut esdeveniments històrics relacionats amb la fotografia? 
  

L‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya, fundada al 1923, va participar a l‟Exposició Universal de 

Barcelona a l‟any 1929, amb una Mostra  Fotogràfica.  
 

Noms com Pla Janini, Claudi Carbonell, Català Pic, Otto LLoyd, Agustí Centelles, Antoni Campañà, etc. 

van ser, entre altres, socis de la primera època de l‟Agrupació. Durant la dècada dels anys 60 va ser una de 

les més importants societats en nombre de socis, amb noms tant rellevants com Xavier Miserachs, 

Francesc Català Roca, Pere Català Roca, Joan Fontcuberta, etc.. Dos d‟aquest socis, Pere Català Roca i 

Joan Colom Altemir, han estat Premis Nacionals de Fotografia, un dels guardons més importants per als 

fotògrafs.  
 

Des de fa anys participa en l‟esdeveniment internacional SONIMAG FOTO, amb una exposició 

monogràfica d‟un soci.  
 

 

 

                                                 
21 http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuobert/joan_marti/exposicio.html 

 
22 Antoni Esplugues: Es va instal·lar a Barcelona el 1876 i va destacar per la pluralitat dels seus treballs. Va fer una gran quantitat de 

vistes d‟Espanya, retrats d‟actrius i actors de teatre, personatges famosos, vistes aèries, i és un dels pocs espanyols que se sap que va 

fer una producció extensa de nus. Va fer documentals importants, com les maniobres militars on va participar Carrero Blanco, 
l‟enterrament de l‟actor Valero... És un dels precursors del fotoperiodisme que es va desenvolupar al començament del segle XX.  

 
23 Pau Audouart: És fill del fotògraf Òscar Audouard, va destacar pels treballs sobre l‟Exposició Universal de 1888. Entre els seus 
millors treballs destaquen els autoretrats propis i algunes de les fotografies sobre màquines. Aquests últims són els que l‟aproximen 

d‟una forma clara, tant estèticament com conceptualment, als creadors del moviment modern. 

 

 

http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuobert/joan_marti/exposicio.html
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3.- Creu que l’Agrupació té repercussions al món cultural de Catalunya? 
 

Si, només cal que et recordi que l‟any 2006, vam tenir l‟honor de ser guardonats per la Generalitat de 

Catalunya amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a tota la nostra trajectòria dins la història de la 

fotografia catalana.  
 

A més, les persones abans esmentades ja per elles mateixes han tingut repercussió a Catalunya i fora del 

nostre país, sense oblidar que els nostres socis són gent amb inquietuds culturals arrelats majoritàriament 

en la cultura i la història de Catalunya.   
 

He de dir també que l‟any 1978 es creà el Museu de l‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya, i avui més de 

25.000 negatius estereoscòpics de vidre de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa, formen l‟arxiu de 

negatius del Museu.  
 

Capítol a part mereix  la nostra Fototeca d‟autors que compta amb més de 3.000 fotografies, cedides en 

l‟actualitat al Museu Nacional de Catalunya, per la seva conservació de temperatura i humitat adequada i 

per la seva incorporació en diferents exposicions de caràcter nacional i  internacional.    

També la biblioteca,  composta de més de 4.000 volums, es va cedir a la Biblioteca de Catalunya,  perquè 

tingui  una més amplia divulgació i possibilitats d‟estudi. 

Cal dir a més que una acceptable col·leció de càmeres de fusta, de manxa, modernes, càmeres de cinema, 

Taxi-Phots, etc, són la base de l‟exposició permanent que hi ha a la Sala d‟Exposicions de l‟Agrupació, a 

més d‟altres objectes relacionats amb la història de la Fotografia.   
 

I recordar també que l‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya va ser la tercera  Agrupació d‟Espanya en 

antiguitat; la primera va ser la Real Sociedad Fotogràfica de Madrid, la segona la Real Sociedad 

Fotogràfica de Zaragoza i la nostra (pocs dies desprès), la tercera.   I  se‟ns ha reconegut que moltes de les 

Agrupacions fotogràfiques actuals han basat el seu naixement,  en els nostres estatuts, consells i règim 

intern com a model, utilitzant el que els hi convingut per adaptar-los a les seves necessitats. 
 

4.- Com ha influït la fotografia digital a l’Agrupació? 
 

L‟Agrupació és oberta a les innovacions tecnològiques que es produeixen en el camp de la fotografia, i 

estimula aquests canvis. Prova d‟això és que ha organitzat concursos, cursets de fotografia digital, 

seminaris, tallers, conferències..., provocant l‟actualització de molts dels seus socis que per edat estaven 

ancorats en la fotografia analògica. 
 

5.-  Quins trets valora d’una fotografia? 
 

En primer lloc l‟impacte visual, i a continuació, desprès de l‟anàlisi, la composició, l‟originalitat  i la 

tècnica emprada.  
 

6.- Què en pensa sobre les recerques històriques? Són necessàries per evolucionar? 
 

Les recerques històriques són molt necessàries, ja que al visualitzar el passat és com millor podem 

entendre el present i valorar i apreciar els canvis produïts en el pas del temps, pel que fa referència al 

paisatge urbà, a la societat, als costums... 

Per tot això és necessari moltes hores de dedicació, gent disposada a treballar-hi i unes despeses 

econòmiques necessàries pel seu funcionament.  

Fóra molt important que les institucions governamentals s‟impliquessin amb ajuts, doncs hi ha un 

patrimoni fotogràfic amagat, per tant totalment desconegut, que és molt probable que mai vegi la llum.  
 

7.- Li agradaria haver-se dedicat de ple a la fotografia? 
 

No ho sé, m‟agrada molt la fotografia, però m‟agraden moltes altres coses. M‟agradava pintar per això 

vaig fer Belles Arts, m‟agradava l‟ensenyament i m‟hi vaig dedicar quasi 30 anys, gaudint d‟una 

experiència inoblidable tant a l‟hora de transmetre els meus coneixements com per la relació amb els 

adolescents.  
 

També vaig descobrir el goig de  la recerca històrica durant la realització de la meva tesi doctoral 

Fotografía y Radiología en la obra del Dr. César Comas Llabería
24

. 
 

Com a  sentiment molt idealista recordo que de joveneta admirava els  reporters de guerra amb les seva 

càmera davant del perill i  les dificultats, m‟atreia la perícia, l‟atreviment i l‟obtenció de les imatges, tot 

allò també m‟agradava, però la veritat és que mai   em vaig plantejar seriosament seguir el seu camí.  

                                                 
24 http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1110104-111254 
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Disdéri. Sis targetes de vista 

sense tallar, 1860. 

I ara amb el món digital he començat una nova etapa, he fet alguns cursos de Photoshop i m‟agrada 

manipular les imatges, a vegades em sembla com si tornés a pintar, canvio els colors, faig veladures, 

afegeixo, retallo o trec  imatges, composo de nou...  Al cap i a la fi, penso, que  tot és el mateix.  
 

4.2.- Els primers estudis fotogràfics a Barcelona 
 

Els estudis fotogràfics a Barcelona van ser molt nombrosos a la 

segona meitat del s. XIX i molt luxosos a finals de segle, entre 

els anys 80 i la primera guerra mundial (1914-1918), abans que 

entressin en una fase de decadència. 
  

Els primers que van exercir la professió de fotògraf, a principis 

dels anys quaranta, no tenien un lloc fix i anaven de ciutat en 

ciutat en les quals s‟establien un curt període de temps. En 

aquesta etapa feien els retrats als terrats de les diferents cases. 

Una cosa a destacar d‟aquest període era que els fotògrafs encara 

no tenien un sentit d‟autoria, molts dels daguerreotips fets en 

aquella època no estan signats. 
 

 Per trobar els primers estudis fotogràfics estables a Barcelona 

ens hem d‟esperar a la segona meitat del segle amb la difusió del 

retrat en forma de targeta de visita
25

. És a partir de les targetes 

de visita que els retrats s‟abaratiran i estaran a l‟abast d‟un 

nombre de persones més gran, per tant, els estudis també es 

multiplicaran. Altres tècniques que van influenciar en l‟abaratiment dels retrats van ser el col·lodió sobre 

vidre i l‟albúmina. 

Tot això va permetre la  divulgació i circulació d‟imatges de personatges famosos, ja fossin reis, actrius, 

cantants d‟òpera, ... D‟aquesta manera la població tenia accés a poder conèixer els rostres dels qui 

manaven i dels famosos.  
 

Fins i tot, es va arribar a dir d‟un estudi fotogràfic de Barcelona anomenat Napoleón: 
 

  “Es feia retrat en aquella casa perquè una autoritat no era una autoritat fins que Napoleón no 

l’havia retratada.‖
26

 
 

Els estudis estables tenien moltes galeries i les cobrien amb teles o les tenyien de blau segons les 

necessitats de llum. Al principi, l‟estructura era de fusta però ràpidament va passar al metall. Normalment 

estaven situats als terrats. Així era el primer estudi fotogràfic del món que va obrir l‟empresari Richard 

Beard (1801-1855) a Londres el 1841. 
 

El primer fotògraf que es va establir a la ciutat de Barcelona va ser Charles Chevan i més tard troben 

monsieur Sardin, tots dos procedents de París (1842). Severo Bruguera, Enrique Lorinchón i M. Napoleón 

es van establir als voltants del 1853, per últim trobem  a Juan Parés, Ignasi Mariezcurrena, Guillard, Frank 

i Wigle, Mattey i Albareda. 
 

Al començament dels anys 60, es va produir el fenomen invers a la primera època, on el caràcter d‟autoria 

gairebé no existia. En aquest període gairebé totes les imatges eren signades i fins i tot incorporaven 

vistoses tipografies al dors on es descrivien els premis, títols i exposicions de l‟estudi. Era una forma de 

fer publicitat. A Catalunya van aparèixer diferents estudis a tots els pobles i ciutats. Es va passar dels 

estudis artesanals a uns de caràcter luxós i de grans dimensions amb unes decoracions renaixentistes i 

exagerades, com per exemple, l‟estudi fotogràfic de M. Napoleón. A finals de segle, els estudis generaven 

un important moviment de capital i proporcionaven ocupació a un gran nombre de persones. En els estudis 

fotogràfics hi treballaven diversos fotògrafs, retocadors i directors artístics però al final normalment 

només es posava el nom comercial o el del fotògraf propietari del taller. Aquest període correspon a 

l‟etapa daurada dels estudis fotogràfics, ja que una vegada entrat en el s. XX es va iniciar un procés de 

decadència. 
 

Els estudis més destacats que formaven part de la Barcelona de finals del s. XIX són: El dels Audouard i 

el dels Napoleón. Tots dos eren estudis molt luxosos però cadascun a la seva manera. 
 

L‟estudi dels Audouard estava situat a la Gran Vía de les Corts Catalanes 273 i 275, aquest tenia un estil 

modernista, que anava d‟acord amb el moviment més important que estava succeint a Barcelona. En canvi 

                                                 
25 La targeta vista era un sistema de fotografia plantejat per Eugène Disdéri (1819-1890) al 1854, que permetia obtenir sis o vuit 

fotografies en una sola placa. 
26 TORRES DIAZ, 1999, pàg. 22. 
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l‟estudi dels Napoleón es trobava a la Rambla Santa Mònica 15-17, i tenia un estil neorenacentista, molt 

ornamentat, potser perquè el dels Napoleón va ser anterior que el dels Audouard. Els clients també eren 

diferents, els Napoleón es relacionaven més amb militars, reis... i els Audouard es relacionaven amb gent 

que seguia més l‟estil modernista. 
 

Dels estudis se‟n sap poca cosa ja que no se n‟ha conservat cap. Van ser destruïts o desmuntats i el seu 

contingut es devia vendre, robar... La informació d‟aquests primers estudis de Barcelona s‟ha obtingut 

gràcies als anuncis que sortien als diaris, a les notificacions dels impostos que pagaven, a les fotografies 

que es conserven i als plànols dels edificis de la ciutat.  
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Anunci del callista Napoleón, Diario de 

Barcelona, 29 d‟octubre del 1854. 

Dibuix pel cartell de l‟estudi de fotografía, a la Rambla de 

Santa Mònica número 15 (1963). 

5.- L’estudi fotogràfic: Napoleón 
 

La història de la família Napoleón que explicaré a continuació està basada en alguns articles
27

 publicats a 

internet i fonamentalment en els comentaris i dades obtingudes a partir de l‟entrevista i visita al Sr. Àlex 

Aguilar, descendent de la família Napoleón. També hi ha algunes dades extretes de diaris de l‟època.   
 

5.1.- Història 
  

5.1.1.- Inicis 
 

Anaïs Tiffon va néixer a Narbonne  (França) el 1831, filla d‟una família benestant que al 1845 es va 

traslladar a Barcelona. El seu pare era callista i gaudia d‟una certa posició. 
 

Per altra banda a Albacete (Espanya) va néixer Antonio Fernández Soriano, un noi pobre, que des de ben 

jove es va posar a servir a casa de Diego de Leon, un militar fidel a la reina que, al ser enderrocada la 

monarquia, es va exiliar a França. Quan el militar va ser finalment capturat i executat pel regent, el noi 

escaparà i marxarà a Barcelona on farà d‟aprenent del fotògraf Charles Chavan, amb ell aprendrà la 

professió. Durant uns anys treballarà de músic en una banda militar de Barcelona, és aleshores quan Anaïs, 

una noia jove i capritxosa, es va enamorar d‟aquest pobre músic. A ningú de la seva família li va fer gens 

de gràcia. El seu pare que era un home ric i treballava de callista a les Rambles, no li va agradar el seu 

futur gendre, però finalment no va tenir més remei que acceptar-lo. Va deixar un espai a la parella en el 

seu taller  de la Rambla de Santa Mònica per tal que poguessin muntar el seu propi negoci. Probablement 

degut al seu origen francès, el callista era conegut com a Napoleón, i aquest era el nom amb el qual 

tothom coneixia el seu negoci. Per aquesta raó, en establir-se l‟estudi fotogràfic al seu taller, poc a poc 

aquest va començar a ser conegut també com a 

“Estudi Napoleón”. Com a copromotor de 

l‟estudi, el pare, que no es fiava del músic, va 

voler que en el nom de la nova empresa 

fotogràfica hi constés no només el nom d‟Antoni 

Fernández Soriano sinó també el nom de la seva 

filla, Anaïs Tiffon, aquest és el motiu pel qual, en 

les estampes apareixia el nom d‟Anaïs juntament 

amb el d‟Antonio.   
 

El negoci dels Napoleón va prosperar moltíssim, 

van aconseguir tenir molta fama i ser un dels 

estudis més luxosos de l‟època. Al principi van 

començar fent fotografies de militars, ja que ell 

havia estat treballant de jove amb Diego de León 

que era militar i coneixia a molta gent d‟aquest 

món. Més tard van anar venint gent de la classe alta fins arribar a ser fotògraf dels diferents reis com 

Isabel II, Alfons XII i d‟Alfons XIII, la qual cosa va donar molt de prestigi a l‟estudi.  

A les Rambles a més del Napoleón hi havia altres estudis fotogràfics que havien anat sorgint a mesura que 

augmentava la demanda. Els fotògrafs posaven anuncis dels seus tallers als diaris per tal de guanyar 

clientela i ja en aquells temps sorgiren les guerres publicitàries.  
 

5.1.2.- La firma de la casa 
 

Antonio Fernández, en els anuncis mai 

posava el cognom Fernández, sempre 

posava Fernando, alguns diuen que 

posava Fernando perquè ja hi havia un 

altre Fernández que era fotògraf i altres 

diuen que a Anaïs no li agradava el nom 

de Fernández perquè sonava molt comú i 

Fernando era més elegant.  

En el document gràfic podem veure que 

signa amb el seu cognom real i en canvi 

en el disseny del cartell l‟escriu 

modificat, juntament amb el de la seva 

dona. 
 

                                                 
27 María de los Santos García Felguera, Anaïs Tifón, Antonio Fernández y la compañía fotográfica ―Napoleón‖. 

Maria de los Santos García Felguera, Los estudios de fotografía en la Barcelona de fin de siglo: Audouard y Napoleón. 
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Estudi Fotogràfic Napoleón 

1895, número 15-17 

Façana actual del edifici on abans 

hi havia l‟estudi fotogràfic dels 

Napoleón, frontó colon. 

 

5.1.3.- El taller es posa en marxa 
 

Entre el 1855-1867 el negoci els començava a anar bastant bé, tant que, fins i tot havien obert nous 

establiments. Això ho 

podem comprovar 

perquè han quedat 

registrats els impostos 

que pagaven per 

diferents establiments: 

un al carrer Tallers, 31, 

un altre al carrer 

Escudillers, 47, i uns 

altres dos a la Rambla 

de Santa Mònica, 15-

17(aquests són als que 

em referiré en aquest 

treball). Al llarg  dels 

anys aquest patrimoni 

anirà augmentant en 

adquisicions en el barri 

de Gràcia(1875), Sant 

Andreu,... 

Els propietaris del estudi durant aquest període van ser 

Antonio Fernàndez, Anaïs Tiffon i el seu germà, Roque 

Napoleón Tiffon. En el moment que el fill més gran 

d‟Antonio i Anaïs, Emilio Fernández Tiffon, compleix 16 

anys, li donen un lloc important en el negoci familiar, és 

aleshores quan l‟estudi comença a firmar amb el nom de 

“A. y E. Dits Napoleón”. La “A” era d‟Antonio, la “E” 

d‟Emilio i “Napoleon” venia de la família d‟Anaïs. 

Finalment al 1888 el germà d‟Anaïs serà substituït com a 

propietari per l‟Emilio.  

L‟Emilio va ser el principal hereu del negoci, però 

Antonio i Anaïs, van tenir tres fills i una filla més. 

Napoleón Francisco Fernández Tiffon, al qui li van 

muntar un estudi fotogràfic a Madrid, aquest però, no durarà gaire. Antonio Fernádez Tiffon, al qui li van 

muntar una clínica. Napoleón Fernando Fernández Tiffon, al qui li van donarr un estudi fotogràfic a la Pl. 

de l‟Angel. Per últim trobem Alejandra Fernández Tiffon, suposem que pel fet de ser una noia no li van 

muntar cap negoci. 
 

5.1.4.- Moments d’esplendor de l’estudi 
 

Poc després de la 

incorporació al negoci del 

seu fill, Emilio Fernández, 

van aconseguir la medalla 

al mèrit en l‟exposició 

Aragonesa.  
 

Al 1872, Antonio va ser 

condecorat amb 

„l‟encomienda” de l‟ordre 

de Carles III i després 

arribarà al nomenament 

de “Comendador de la 

Real Orden de Isabel la 

Católica”... D‟aquesta manera aniran afegint escuts i medalles per col·locar al revers de les seves 

fotografies. 
 

El rei, Alfons XII, el dia 1 de març de 1875 concedeix a “D. Antonio F. Napoleón” el títol de “Fotógrafo 

de Càmara”, amb l‟ús de l‟escut d‟armes reials en les seves targetes y factures. Un cop nomenat fotògraf 

El Noticiero Universal, 21 d‟agost del 1897. 

Antonio i Emilio Fernández. 



Avantpassats de plata 
______________________________________________ 

 18 

Alexandre de Riquer, 

cartell publicitari (1895). 

Diario de Barcelona, 26 de novembre del 1891. 

de càmara, Antonio Fernández al marcar les seves fotografies utilitzarà en diverses ocasions la frase: 

“Fotografía Real de A. F. Napoleón”. 
 

L‟empresa seguirà retratant als reis i personatges coneguts de l‟època, d‟aquests retrats en feien copies i 

les exposaven en un aparador que tenien al carrer Ferran, per tal de fer propaganda i pujar el seu status 

social. 
 

El 1899 Emilio Fernández Tiffon es casa amb Juana María Quevedo, que havia nascut a l‟Havana i era 

vidua. Van viure a la casa de la Rambla de Sta. Mònica, i van començar a portar l‟estudi fotogràfic. 

Un dels millors indicis de que el negoci funcionava va ser que l‟any 1891, van decidir enderrocar l‟edifici 

de la Rambla de Santa Mónica i van fer un nou en els núm. 15-17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta nova etapa era Emilio Fernández Tiffon qui portava l‟estudi 

fotogràfic de la Rambla de Santa Mònica, va tenir diversos contactes amb 

alguns dels artistes catalans més rellevants de l‟època com, en Ramon 

Casas que li va fer dos retrats, l‟Apel·les Mestres, amb qui va mantenir 

molta correspondència, el pintor Eliseu Meifren, que li va dedicar diverses 

obres, i el cartellista Alexandre de Riquer que va treballar vàries vegades 

per a la casa Napoleón. Concretament, elaborarà un cartell publicitari 

modernista que tindrà gran èxit i portarà a l‟autor a reafirmar-se en aquest 

estil. 
 

L‟estudi Napoleón, malgrat la seva fama i tradició, va començar a tenir 

cada vegada més competència, per això els seus propietaris van decidir 

demanar algunes patents i fer algunes innovacions que tornessin a posar en 

l‟ull de mira el seu establiment. Una de les patents que van demanar va ser 

la poder imprimir fotografies sobre objectes de fang cuit, llosa, 

porcellana, ... Eren els únics de la ciutat que tenien aquest dret.  
 

Per altra banda van portar a Barcelona l‟invent que estava revolucionant 

Europa i el món: el cinematògraf. 
 

5.1.5.- La primera sala de cinema 
 

Antonio Fernández donada la seva familiaritat amb França, ja que havia 

viscut en aquest país i estava casat amb una francesa, tenia contacte amb 

fotògrafs del país i sobretot amb els germans Lumière, els inventors del 

cinema, que els hi proporcionaven el material fotogràfic. Gràcies a ells, al 

1896 es va instal·lar la primera sala de cinema a Barcelona, i ho va fer al 

mateix estudi de la Rambla de Santa Mònica. Li van posar per nom 

Cinematògraf Napoleón i la primera projecció es va fer el 10 de desembre 

del 1896. La sala estava situada a la planta baixa de l‟estudi i no era gaire 

gran. Hi havia entre dues-centes o tres-centes cadires. Al capdamunt de la 

sala hi havia una mena de tribuna amb una cinquantena de seients que 

constituïen la classe preferent. Com que l‟habitació no era molt alta de 
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Diario de Barcelona, 1 de gener del 1901. 

La Vanguardia, 3 de febrer del 1916. 

El Noticiero Universal, 15 de gener del 1902. 

sostre, el forat per on sortia la llum de la projecció quedava arran dels caps, de manera que si algú 

s‟aixecava, es veia projectat a la pantalla en forma d‟ombra xinesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El públic que hi assistia era fonamentalment personatges de l‟aristocràcia i l‟alta burgesia. El preu de 

l‟entrada era d‟una pesseta, un preu molt car en aquella època, només cal veure que en els locals  que 

apareixeran  una mica més tard l‟entrada valia entre 15 i 25 cèntims. La família Napoleón solia organitzar 

sessions cinematogràfiques a benefici d‟organismes i institucions com la Creu Roja, el Cercle Artístic o el 

Cercle Eqüestre.  

Al 1901 van canviar el nom de l‟estudi fotogràfic de la Rambla de Santa Mònica per anomenar-lo: “Real 

Cinematógrafo Napoleón”. 
 

Els Napoleón obriran una altra sala de cinema al Paral·lel, amb el nom de “Cinematógrafo del Paralelo”. 

Poc després el Cinematògraf Napoleón entrarà en crisis a causa de la competència de les pel·lícules 

sonores i hauran de tancar. La companyia passarà a mans de Ribas Vila S.A., que tancarà definitivament la 

Sala al 1910. A partir d‟aquest moment la sala es llogarà per fer altres activitats. 
 

5.1.6.- La fi i decadència  de l’estudi 
 

Anaïs va morir l‟any 1912, a la seva 

residència habitual de la Rambla de Santa 

Mònica. Quatre anys més tard morirà 

Antonio Fernández Soriano, dit Napoleón. El 

seu paper a la ciutat va fer que en els diaris 

sortissin importants necrològiques amb breus 

ressenyes de la seva vida. 

La decadència de l‟estudi després de la mort 

dels seus fundadors va ser molt clara tant per 

la dificultat de mantenir el negoci com per la 

difícil situació que passava la ciutat. 

Després de la mort d‟Antonio Fernández, es 

va fer càrrec de l‟estudi el seu fill Emilio fins 

el 1933 en que morirà i passarà a mans de 

Santiago Feliu Fernández, net d‟Antonio i 

Anaïs. Aquest deixarà l‟estudi de la Rambla 

de Santa Mònica i es traslladarà al carrer 

Pelai, 34.  

Aquí s‟acaba la història de l‟estudi fotogràfic 

de la Rambla de Santa Mònica. 
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Galería fotográfica, Estudi Napoleón en la rambla 

de Santa Mónica números 15-17. 

Sala d‟espera, estudi Napoleón en la 

rambla de Santa Mónica números 15-

17. 

 

5.2.-Anaïs un mite 
 

De la saga dels Napoleón 

cal destacar la figura 

d‟Anaïs. Anais, era la 

mestressa del petit imperi 

i el seu nom, juntament 

amb el del seu marit 

apareixia en tots els 

segells (logos) de les 

fotografies que sortien de 

la casa Napoleón fins que 

aquesta va passar a mans 

del seu fill Emilio. Això 

havia portat a pensar que Anaïs havia sigut una de les primeres fotògrafes de Catalunya
28

, però realment 

no podem assegurar-ho, el més probable era que  ella hagués ajudat al fotògraf en algun moment,  però en 

realitat no era la seva professió sinó tant sols era copropietària a l‟heretar la inversió inicial feta en el 

negoci pel seu pare. Malgrat això que he explicat, podem veure com en l‟exposició Fotògrafes Pioneres a 

Catalunya apareix el seu nom. Aquesta va estar oberta al públic des del 20 de desembre 2005 fins al 28 de 

febrer de 2006, a la segona planta del Palau Robert. 
 

5.3.- L’estudi de la Rambla de Santa Mònica núm. 15-17 
 

 

L‟estudi en els seus inicis, 1853, estava a la Rambla de Santa Mònica núm. 17,  però a l‟augmentar el 

nombre d‟encàrrecs i clients es van fer necessàries 

una sèrie de reformes per fer l‟estudi més gran i 

luxós. Van tirar a terra l‟antic edifici l‟any 1892 i 

van construir el nou en els números 15-17.  

L‟arquitecte va ser el fill d'Elies Rogent, Francesc 

Rogent Pedrosa,  aquest va utilitzar una 

arquitectura d'estil neoplateresc.  A Catalunya, 

aquest estil no tenia gaires adeptes, però era l‟estil 

que volia Napoleón, malgrat que Francesc Rogent 

havia pensat fer-lo amb un estil “gòtic civil” més 

adequat a l‟entorn on es trobava situat. 
 

Finalment l‟any 1941, quan va desaparèixer 

l‟estudi, es va reformar per instal·lar-hi el Frontó 

Colom. És el que hi ha actualment. De la façana 

original, projectada per Francesc Rogent, en resten 

les tres plantes superiors. L‟edifici en el seu 

màxim esplendor (1892-1910) era gran i molt 

luxós. A la façana tenia un gran cartell amb el 

nom de Napoleón i marcs amb fotografies. 

Napoleón tenia la propietat del solar per tant podia fer 

les modificacions que necessités. Aquest exterior tant 

luxós anava d‟acord amb l‟interior. L‟edifici tenia una 

entrada molt gran perquè els carruatges hi poguessin 

entrar ja que algunes de les fotografies eren de senyors 

                                                 
28

 http://www10.gencat.net/probert/catala/exposicio/ex11_fotopioneres.htm 

 

En el lloc on anteriorment hi havia ubicat l‟estudi 

fotogràfic Napoleón. 

Cartell de l‟exposició del Palau Robert. Fotògrafes pioneres a Catalunya. 

http://www10.gencat.net/probert/catala/exposicio/ex11_fotopioneres.htm
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muntant a cavall o amb els carros. Aquest edifici constava del taller de fotografia, l‟habitatge de la família 

Napoleón que es trobava ala planta principal, habitatges de lloguer en els pisos més alts i un subterrani on 

hi havia un petit gimnàs. En la planta baixa hi havia un pati amb una font d‟estil neomanierista. En el 

taller hi havia una galeria fotogràfica i la sala de retratar, que tenia forma d‟hemicicle, les parets i el sostre 

de la qual eren de ferro i vidre per permetre que entrés la llum natural. Aquesta sala tenia diferents parts i 

una de les parts era dedicada a fer retrats a nens. Els cristalls de la part més alta estaven pintats de blau i 

amb un sistema de teles per sobre de la coberta de tal manera que es pogués graduar la llum, també trobem 

el despatx del director, la sala d‟espera amb un tocador i el taller de pintura, on les imatges obtingudes 

eren retocades per aconseguir la perfecció. Totes aquestes dependències estaven decorades amb antics 

mobles i obres d‟art, però la sala principal era el taller de pintura, una sala quadrada, il·luminada per una 

gran làmpada central i rodejada per una galeria. 
 

5.4.- La clientela de l’estudi fotogràfic 
 

Napoleón tenia força clients vinculats al món 

militar ja que de jove havia estat implicat en 

l‟exercit. A part tenia una gran afecció als 

uniformes i per això aquestes fotografies eren 

tant del seu agrat. Alguns d‟ells eren d‟alta 

graduació, com per exemple, el capità general de 

Catalunya i la seva família.  

Als anys noranta l‟estudi Napoleón exposava en 

un aparador del carrer Ferran algunes de les 

seves fotografies, en les que destacaven la 

presència de reis, militars... gent coneguda. En 

aquest aparador es veien reflectides les relacions 

socials que mantenia l‟estudi. L‟estudi es va 

mantenir actiu durant aproximadament 100 anys 

per tant va poder fotografiar a molts membres 

del poder. Com per exemple: la reina Isabel II, 

Amadeu de Saboia, al rei Alfons XII i més tard a 

Alfons XIII, Lleó XIII, Lluís I de Portugal, 

S.A.R. la Princesa d‟Astúries, a més de les 

infantes i diversos membres de l‟aristocràcia. 

Això ens ajuda a entendre perquè va triar una 

arquitectura neoplateresca.  

Li agradava tenir una clientela distingida per tal 

de donar prestigi al negoci. 

En general, la gent que s‟anava a retratar era de 

classe benestant. El fet de poder anar al fotògraf 

denotava un cert status i uns certs recursos que 

altres classes socials, de moment, no es podien 

permetre. Aconseguien imatges de qualitat, sense 

necessitat de recórrer a pintors que 

immortalitzessin la seva figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia d‟Alfons XIII 

realitzada per l‟estudi 

fotogràfic dels Napoleón. 

Militar fotografiat 

pels Napoleón i 
pintat. 

Carrer Ferràn amb l‟aparador dels Napoleón, 

Cèsar Comas Llaberia. 
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5.4.1.- Els meus ascendents clients de l’estudi 

 

Buscant fotografies antigues per casa vaig trobar-ne de l‟estudi fotogràfic dels Napoleón. Aquestes 

pertanyen a avantpassats meus de la banda del meu pare, són dels anys 1910-1915.  

Les tres fotografies que tinc són fetes a l‟estudi de la Rambla de Santa Mònica 15-17, després que es 

produïssin les reformes. 

En aquestes fotografies podem reconèixer que el decorat, l‟espai i l‟estil és similar o igual que al d‟altres 

fotografies de la casa Napoleón. 

A continuació adjunto un arbre genealògic on es veu el meu parentiu amb els personatges que apareixen 

en les tres fotografies que tinc de l‟estudi fotogràfic dels Napoleón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa 

Clavell

 … 

Antoni 

Clavell 

Deu 

Joan 

Clavell 

Clavell 

Anna 

Coll  

Gasau 

Teresa 

Clavell 
Coll 

Enric  

Puiggalí  

Ginesta 

Jordi 

Puiggalí 

Clavell 

Elvira 

Bellalta 

Ymbert 

Jordi 

Puiggalí 

Bellalta 

Josefina 

Jou 

Gelabert 

Anna 

Puiggalí 

Jou 

RELACIÓ FAMILIAR 
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En aquesta fotografia apreciem un dels decorats exteriors de l‟estudi per a famílies. En la fotografia 

apareixen: els pares dels nens, Joan Clavell i Anna Coll, i els fills, començant per l‟esquerra Joan, Antoni, 

Joaquim i Teresa (la meva besàvia). També podem observar la tipografia de l‟estudi, pertany a l‟època que 

firmava l‟Antonio juntament amb el seu fill. 
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Aquesta fotografia està feta a un nen petit, Carles Clavell i Coll. La fotografia devia estar captada a la sala 

especial per nens, amb aquesta cadira i coixins per a persones de la seva mida. Podem apreciar una de les 

moltíssimes tipografies realitzades per l‟estudi durant aquells anys. En aquest cas no especifica qui 

portava el taller, però crec que devien ser l‟Antonio i l‟Emilio ja que aquesta fotografia va ser realitzada 

aproximadament en els mateixos anys que l‟anterior. 
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En aquesta fotografia apareix un altre cop la meva besàvia, la Teresa Clavell Coll. Es pot observar la 

curiosa tipografia utilitzada per l‟estudi durant aquells anys, podem apreciar que és completament diferent 

a les anteriors, en aquesta utilitza una tècnica de gravació sense tinta, segell sec. 
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5.5.- Els decorats 
 

En els estudis fotogràfics de l‟època era molt important tot l‟atretzo que es muntava per l‟obtenció de 

fotografies ja que és el que donava un cert encant i un aspecte d‟opulència als que sortien fotografiats. En 

l‟estudi disposaven de diversos decorats i aquests es podien anar modificant posant objectes, cortines... Si 

observem diverses fotografies de l‟estudi Napoleón en una època determinada podem anar veient com els 

decorats i objectes es van repetint. També trobem escenaris específics segons l‟edat, la quantitat de 

persones que volien sortir retratades o l‟escena que es volia recrear. 
  

En les següents fotografies que són albúmines, podem veure les semblances de decorats, objectes, 

postures... 

  

 

En aquestes fotografies podem observar que les dues tenen el mateix castell de fons, tot i que 

en la primera hi ha un infant muntant en un cavall de joguina i en la segona trobem una 

senyora gran asseguda en una cadira molt luxosa. 
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En aquestes imatges podem veure dos nens assentats en el mateix 
carruatge, també es pot observar que hi ha la mateixa cortina de darrera. 

Segurament aquest devia ser un decorat típic que utilitzaven pels nens petits. 

En aquestes imatges podem veure dos nens asseguts en el mateix carruatge, 

també podem apreciar que al fons hi ha la mateixa cortina. Aquest 

segurament devia de ser un dels decorats per a nens petits. 

En aquestes fotografies podem apreciar dues senyores de l‟aristocràcia molt ben vestides, 

seguint la moda de l‟època. Si parem atenció podem observar que es repeteix el moble en 

les dues imatges. 
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En aquestes fotografies podem apreciar molt bé l‟estètica de l‟època, amb el bigoti del 

senyor, el pentinat de la dona… Les dos fotografies són retrats senzills sense cap 

decorat de fons, només veiem mig cos de la persona. 

En les dos imatges veiem una família, veiem la mateixa arquitectura, el mateix coixí, la 

mateixa disposició per posar una cortina… Aquest devia de ser un decorat habitual per 

famílies. 
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5.6.- La tipografia de l’estudi 
 

En aquella època totes les fotografies anaven  enganxades en un suport de cartolina o cartró. Per tal 

d‟identificar l‟autoria i per poder fer propaganda totes les cartolines anaven marcades amb el segell de la 

casa. En l‟estudi fotogràfic dels Napoleón de la Rambla de Santa Mònica es van arribar a realitzar més de 

80 tipografies diferents que donaven detall dels propietaris de l‟estudi, on  es trobava, les medalles o 

premis que havien guanyat fins aleshores... A continuació presento un breu recull dels segells més 

significatius de l‟estudi Napoleón al s. XIX seguint un ordre cronològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta imatge podem veure un revers d‟un daguerreotip, 

que va ser la primera tècnica utilitzada per l‟obtenció 

d‟imatges. Podem veure que firma amb Mr. Fernando 

(referint-se a Antonio Fernández) i Anaïs (la seva dona filla 

del callista), correspon als inicis de l‟estudi (1850-1860). 

En la primera imatge (aprox. 1865) podem veure com encara firma 

amb “M. Fernando y Anaïs Napoleón”, en la segona (aprox. 1870) 

el nom d‟Anaïs desapareix i només posa el nom d‟”Ant. F. 

Napoleón”, segurament el Napoleón queda per fer referència a la 

família de la dona. 
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En aquestes dues fotografies (aprox. 1890) firmen com “A. Y E. F. dits 

Napoleón”, en comptes de posar “é hijo” ja el posa pel seu nom. També 

podem veure els diversos premis que tenien i el nom de la gent més 

important que havien fotografiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests revers de les fotos podem veure com ja començaven a posar 

premis i medalles que havien guanyat i els noms dels reis que havien 

fotografiat. En la primera (aprox. 1875) firma encara amb “A. F. Napoleón” i 

en la segona (aprox. 1880) ja inclou el seu fill. 
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5.7.- Els aparells fotogràfics del s. XIX 
 

No coneixem exactament els models de 

màquines  fotogràfiques que s‟utilitzaven 

en els estudis fotogràfics del s. XIX, ni 

les que s‟utilitzaven a l‟estudi Napoleón, 

malgrat això podem suposar quines eren 

coneixent alguns models de l‟època.  
 

Al mateix temps que les diferents 

tècniques avançaven, els aparells, eines 

indispensables per a l‟execució d‟una 

bona fotografia... també varen 

evolucionar d‟acord amb les prestacions 

demanades pels seus usuaris o per les 

noves tecnologies que les posaven més a 

l‟abast del públic. 
 

En un principi, les càmeres utilitzades per 

a la tècnica del daguerreotip constaven 

de dos caixons, un dintre de l‟altre que 

en desplaçar-se es podia enfocar el 

subjecte sobre un vidre, que era 

substituït en el seu moment per la planxa 

de daguerreotip. 

Més tard les màquines evolucionaren 

cap a les de plaques,  ja que el material 

sensible es feia sobre una placa de 

vidre. S‟obtenien imatges negatives 

que després eren positivades mitjançant el contacte de la planxa de vidre exposada amb un paper sensible, 

que era exposat a la llum solar. Aquestes màquines fotogràfiques van ser les més utilitzades durant s. XIX.  
 

Disposaven d‟un objectiu, una manxa per tal d‟enfocar la imatge i un suport final per aguantar la placa de 

vidre. 
 

Cap a finals de segle es van introduir els rodets  per part de la casa Kodak, aleshores l‟estètica de les 

càmeres va canviar totalment. 
 

També van aparèixer una sèrie de càmeres fora de les convencionals: les càmeres dels estudis, aquestes 

tenien un gran volum per tal de poder utilitzar negatius més grans i per tant, obtenir imatges de millor 

En aquest revers (aprox. 1900) continua firmant amb el nom “Ant. Y Emilio F. dits 

Napoleón” i posant totes les medalles i honors que havien guanyat. Aquestes van ser de 

les millors èpoques de l‟estudi. 

Càmera de plaques, 1890 
Càmera fotogràfica de taller 

Càmera Daguerrienna, 

de la marca Deltheux-

Bulard (París), 1846. 
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definició. Disposaven de peus amb cremallera, una maneta que determinava l‟alçada i una manxa de pell 

per aconseguir una major impermeabilitat de la llum. 

Unes altres càmeres que apareixen són les  panoràmiques que permetien tenir una visió més amplia de la 

realitat ja que captaven escenes apaïsades. 

També hi havia les cameres estereoscòpiques que permetien captar dues imatges preses des de dos punts 

de vista separats per una distància igual a la que hi ha entre els ulls.  Al 

mirar les imatges amb uns visors especials es creava una il·lusió de 

relleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.8.- Entrevista al Sr. Àlex Aguilar, descendent dels Napoleón   
 

 

El senyor Àlex Aguilar és descendent  directe de la família 

Napoleón. Actualment és biòleg especialitzat en la conservació 

mediambiental marí, Catedràtic de Biologia Animal de la 

Universitat de Barcelona i Vicerrector d’Innovació i 

Transferència de la mateixa universitat. 

A nivell particular té un petit arxiu i col·lecció de fotografies de 

la família. 

      

 

 
 

1.- Quin creu que era el paper d’Anaïs en l’estudi fotogràfic? 
 

La veritat és que no coneixem amb seguretat quin va ser el seu paper. Sabem que, a més de ser la dona del 

Antonio Fernández, era la filla d‟Alexis Tiffon, el soci capitalista que va permetre constituir l‟estudi 

fotogràfic i qui rebia el malnom de “Napoleón”, probablement pel seu origen francés. Així, es va 

enregistrar l‟estudi amb el nom d‟Antonio Fernández, fotògraf, i Anaïs, encara que comercialment se‟l 

coneixia pel nom de Napoleón. Ara bé si l‟Anaïs, a part de ser copropietària, era fotògrafa activa de 

l‟estudi no ho sabem; l‟únic que sabem per coses que m‟havia explicat la meva besàvia és que l‟Anaïs era 

l‟encarregada de fer foradets en els negatius, punxant amb una agulla en aquells llocs on interessava que la 

fotografia brillés. Els foradets permetien que passés més llum. Això ho feien, per exemple, al centre dels 

ulls o en les joies. Si una dona portava un collaret de perles, de diamants... utilitzant aquest sistema lluïen 

més. Sabem que això ho feia l‟Anaïs personalment; o sigui que, d‟alguna manera, ajudava no tant en la 

fotografia sinó en la producció o en el retoc posterior de la fotografia. També sabem que sancionava les 

pel·lícules, quan tenien al cinematògraf, ja que era molt religiosa i amb estrictes principis morals. Abans 

que les pel·lícules es passessin al públic les mirava ella per assegurar que moralment eren acceptables. Ara, 

si a part d‟això va fer més coses o no, no en tenim cap constància . 
 

2.- Quines relacions socials tenia la casa? En quin entorn es movia i com ho feien? 
 

L‟Antonio (més tard dit Napoleón, com el seu sogre) havia sigut militar, aleshores tenia molt bona relació 

amb ells i això feia que molt freqüentment anessin militars a retratar-se a casa seva. Ara bé també és cert 

que anava gent molt diversa, sobretot en l‟època de transició, l‟última època de l‟Antonio i la primera 

època de l‟Emilio, un moment en que van estar molt ben situats en el cercle d‟amistats d‟artistes, 

intel·lectuals i gent benestant de Barcelona. Eren amics del Santigo Rossinyol, de l‟Apel·les Mestres, de 

l‟Eliseu Meifrèn, i del Francesc Rogent, fill de l‟Elies Rogent. També tenia bones relacions amb la 

 

Càmera estereoscòpica, França 1890 Visor estereoscòpic 
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noblesa i amb l‟aristocràcia, de fet quasi tots els nobles de l‟època van passar a fer-se fotografies en el seu 

estudi, des de la reina Isabel II i les infantes, fins el rei Alfons XIII.   
 

3.- Van ser pioners en l’estat espanyol i a Catalunya? 
 

En l‟única cosa que van ser els veritablement primers va ser amb el cinematògraf. Van ser els primers que 

van projectar pel·lícules i van fer-ne aquí a Catalunya i a l‟estat espanyol. Amb les altres tècniques podem 

dir que van estar entre els pioners perquè el primer daguerreotip no el van fer ells però si que van 

començar molt poc després, els daguerreotips més antics dels Napoleón que es coneixen van ser realitzats 

cinc o sis anys més tard al primer daguerreotip que es va fer oficialment a l‟acadèmia de Ciències exactes 

com un experiment científic al 1839. Aleshores ell va estar entre els primers estudis en fer daguerreotips, 

albúmines i moltes altres tècniques que després es van anar imposant. Ara bé, el primer no ho podem dir. 
 

4.- Destacaria algun estudi fotogràfic de Barcelona que li fes la competència? 
 

Durant la primera època no, claríssimament durant aquesta època va ser l‟estudi més important, on anava 

tothom a fer-se fotografies a Barcelona. A partir del 1870, aproximadament, comencen a aparèixer altres 

estudis que fins i tot, després agafen més força i van acabar sent més importants. Al canvi de segle, cap el 

1900 hi havia dos o tres estudis, el de l‟Audouard, el Martí, el Mas... que van ser també molt importants. 

El que passa es que des del punt de vista d‟estudi de retrat el Napoleón, va ser el més destacat fins el 1930, 

l‟Audouard, per exemple, va fer molta fotografia d‟exteriors, cosa que el Napoleón en feia poca i el Martí 

era més fotògraf de reportatge i una mica d‟estudi però molt senzill. En general es van repartir bastant bé 

els temes. Com a fotògraf de retrats ens trobem el Mas però aquest ja és bastant posterior al 1920. El 

retratista per excel·lència de l‟època va ser el Napoleón. 
 

5.- Dins d’un estudi fotogràfic de l’època quins  oficis ens podíem trobar? 
 

Bé, tota la fotografia comportava molta “parafernalia”, es necessitaven decoradors, molt sovint 

maquillaven a les persones, les vestien... vull dir que hi havia molt personal al voltant de la fotografia. Ara, 

en l‟ofici pròpiament dit hi havia el fotògraf que era el que disparava la màquina, per dir-ho d‟alguna 

manera, després en el laboratori inicialment hi treballava el mateix fotògraf però posteriorment van haver-

hi tècnics de laboratori. També trobem els retocadors que eren molt importants, sobretot al principi, 

perquè a la gent la fotografia no els hi agradava perquè era en blanc i negre, no la trobaven natural. A 

l‟inici pràcticament totes les fotografies eren retocades, es pintaven a sobre. S‟havien de pintar de tal 

manera que transparentessin la imatge que hi havia a sota i això era difícil de fer, s‟havien d‟aconseguir 

colors naturals amb detall... l‟ofici de retocador era molt cotitzat i es pagava bé, de fet com al principi a 

Espanya no n‟hi havia, els primers retocadors que hi va haver eren estrangers, francesos i alemanys. 

Normalment en un estudi fotogràfic n‟hi havia sis o set. Els retocadors eren tant importants que al principi 

la fotografia la firmaven el fotògraf i el retocador i, fins i tot, en alguns casos només el retocador. Hi ha 

fotografies que en la part visible hi ha la firma del retocador i per darrera la marca del fotògraf. Però això 

només es va produir en els inicis.  
 

6.- Va  tenir aprenents? Antonio va ensenyar el seu ofici a altres posteriors fotògrafs a part dels seus fills? 
 

L‟Antonio no, de fet probablement era al contrari. Els fotògrafs en aquell temps molt sovint havien de 

desenvolupar tècniques pròpies per millorar o per fer productes nous. Aleshores tenien un sentiment de 

propietat respecte les tècniques que havien creat i intentaven mantenir certs monopolis d‟aquestes. L‟única 

informació que tenim respecte aquest àmbit és que ell va interposar vàries denúncies a altres fotògrafs 

perquè utilitzaven tècniques que ell havia desenvolupat. Per exemple, van haver-hi fotògrafs que van 

aplicar el sistema de porcelenat però Napoleón (que és qui havia enregistrat a Espanya el procés) va fer 

una denúncia, perquè es considerava que tenia, com si diguéssim, el “copy right”. Aquest sentiment es va 

produir durant la primera època, pràcticament fins el 1900. Després, quan van començar a filmar i a 

projectar, si que van tenir aprenents. Les primeres persones que van fer grans aportacions al cinema de 

Catalunya, com el Fructuós Gelabert, es van formar en aquest estudi. Més tard sembla que si hi va haver 

algun fotògraf, concretament en Bogarde. Segurament n‟hi van haver d‟altres però no en tenim cap 

documentació. 
 

7- El fet que Antonio crees l’estudi fotogràfic va influenciar a la seva família? 
 

Sí, clar, moltíssim perquè de fet l‟Antonio va tenir tres fills que van treballar com a fotògrafs, després 

quatre nebots i els seus fills van treballar també com fotògrafs. El taller de fotografia va començar al 1845 

i va funcionar fins el 1962, pràcticament són 120 anys, van passar vàries generacions i van haver-hi molts 

estudis. En un moment determinat, sobretot als inicis del S. XX simultàniament podien haver-hi tres o 

quatre estudis de la família, hi havia un estudi a Madrid (fill de Napoleón), hi havia un altra a Palma de 
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Mallorca (nebot), n‟hi havia dos a Barcelona (Sta Mónica i Pelai) i posteriorment a altres localitats de 

Catalunya.  
 

8.- L’estudi de la Rambla de Santa Mònica va ser el més gran? 
 

Com totes les coses, a l‟inici costa obrir-se camí, després hi ha el moment de glòria i després a poc a poc 

la glòria va baixant fins que acaba... tots els negocis segueixen aquest cicle. El de santa Mònica es va fer 

en el moment de màxima glòria, quan l‟Antonio (Napoleón) era gran, ell s‟havia creat un nom, portava 

tota la vida treballant en això, havia guanyat molts premis, tenia una clientela molt fidel i aleshores amb 

els diners que havia guanyat es va fer l‟edifici de la Rambla de Santa Mònica. Va ser l‟únic edifici de 

Barcelona que es va construir específicament amb la intenció de ser un estudi fotogràfic, cap dels altres 

tenia tantes facilitats. En l‟estudi de la Rambla de Santa Mònica es van fer sales especials amb sistemes de 

claraboies,  de conducció de llum i espais especials per fer fotografies, decorats... Era un edifici molt 

particular i això li va donar molt nom. A part, el estar en la zona més cèntrica i benestant de Barcelona, va 

ajudar en aquell moment a que l‟estudi estigués en una etapa de glòria, 1890-1910. Després, posteriorment, 

quan el fill Emilio es va fer gran ja va començar la decadència, perquè la fotografia de retrat ja no tenia la 

importància d‟abans, es fan més fotografies d‟exteriors, amb tècniques més modernes i també apareixen 

altres estudis que poc a poc guanyen terreny en el camp comercial. L‟estudi va anar baixant la categoria 

fins que els anys 60 era un estudi normal dins dels molts que podien haver-hi a Barcelona.   
 

9.- La història de la seva família l’ha ajudat a interessar-se pel món de la fotografia? 
 

Sí, suposo que sí. Més que la historia de la meva família, va ser el fet que a casa meva sempre hi ha hagut 

molta gent fent fotografies. A la família ha  estat una tradició fer-ne encara que no fos com a professió. 

Tots hem sigut fotògrafs aficionats, el meu pare, els meus avis.... a casa sempre hi ha hagut màquines, 

moltes fotografies... Vulguis que no, al final t‟acabes interessant per la fotografia. Però no va ser per una 

història concreta perquè, quan jo vaig començar a interessar-me per la fotografia, tot i que havia sentit a 

parlar dels Napoleón, no em sentia atret per la història. Senzillament, com hi havia màquines i el meu pare 

m‟ensenyava a revelar... poc a poc li vaig agafar el “gustillo”. 
 

10.- Quina anècdota destacaria o què l’ha sorprès més de la seva família? 
 

Pot ser, la història de com es coneixen l‟Antonio i l‟Anaïs, els primers anys, perquè com ell era músic i no 

tenia ofici ni benefici, era un “tio” que no tenia estudis i no sabem ni com havia après a escriure. El fet que 

s‟enamorés d‟una francesa filla d‟un callista és bastant sobtant, doncs els callistes abans eren una miqueta 

com ara pot ser un metge; era una professió benestant, amb diners. A part, el pare, Napoleón Tiffon, era 

conegut, i al principi no deixava casar l‟Antonio amb la seva filla... Hi ha tota una història divertida al 

voltant d‟això. 
 

11.- Conserva algun objecte de l’estudi o dels seus avantpassats al qual li tingui un especial apreci? 
 

Fotografies... objecte, objecte...? En realitat a part de les fotografies de la família que tinc, hi ha el cavallet 

on a l‟estudi s‟exposaven els retrats de mida més gran, que podien fer un metre o més; el meu pare és 

pintor i quan el darrer estudi, que estava situat al carrer Pelai, va plegar ell se‟l va quedar i és amb el que 

encara avui hi treballa. Deu tenir cent anys, i és l‟únic objecte com a tal que ens queda.  
 

12.- Hi ha hagut entitats, periodistes… interessats en l’estudi fotogràfic dels seus avantpassats i que li 

hagin demanat documentació? 
 

Si, si... de tant en tant, per exemple la Maria Santos García Felguera. Li he proporcionat fotografies i 

informació que ha utilitzat en el seus treballs. Moltes vegades m‟han demanat coses, cada dos o tres mesos 

hi algú que m‟escriu un mail i ara quan va haver-hi tot el tema de l‟Anaïs, van haver-hi alguns periodistes 

que ens van demanar entrevistes. Bàsicament el que els interessa més són imatges, ja que d‟informació en 

tenen suficient perquè en una nota periodística acostumen a sortir dos línies d‟informació, volen 

fotografies en que surti l‟Antonio i l‟Emilio. No n‟hi ha a cap museu, ni a cap arxiu fotografies del 

Napoleón. 
 

13.- Ha pensat d’escriure algun llibre sobre la seva família? 
 

Pensar sí, sempre ho penses... però mai trobes el temps per fer-ho. La informació familiar és una 

informació important i no està en lloc, precisament per això, perquè es preservi aquesta informació penso 

que m‟agradaria algun dia escriure alguna cosa. El que passa és que també és necessari buscar molta altra 

informació que no tenim la família, sinó que és informació que es troba en les revistes, diaris, arxius... Per 

això la feina que ha fet la Maria Santos García Felguera és molt important perquè ella precisament ha fet 

tot allò que jo mai he tingut temps de fer, ella s‟ha passat la vida als arxius buscant, buscant... i ha trobat 
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moltíssimes coses i de fet ella m‟ha pogut explicar a mi moltes coses que jo desconeixia i al revés també, 

moltes coses que ella no entenia i que jo li podia explicar. 
 

14.- S’imagina com devia ser el laboratori de revelat? 
 

No, de la part de revelat no en tenim ni idea, la part de retocs sí sabem com era però la de revelat no se 

n‟ha conservat cap fotografia ni cap imatge.  
 

15.- D’on creu que treien els productes? 
 

Ho compraven a França, ells feien els productes bàsics, com tu has fet l‟albúmina. Però el que eren les 

màquines de fotografies, els objectius... tot això normalment ho compraven a França i per això tenien 

relació amb els germans Lumière, que van ser els inventors del cinema. Produïen material fotogràfic ja 

que en un principi eren fotògrafs. En l‟última època, cap el 1880-1890, els fotògrafs ja no es feien el 

material fotogràfic ells sinó que el compraven fet i quasi totes les marques eren franceses i moltes eren 

Lumiere, era diguéssim com una fàbrica de material fotogràfic. Aleshores com que ells eren amics dels 

Lumiere quan es van estar al corrent del seu descobriment ràpidament es van posar en contacte per tal de 

projectar-ho a Barcelona.  
 

16.- Creu que és important fer aquest tipus de recerca retrospectiva per la societat actual? 
 

Jo crec que sí, perquè... , comprendre d‟on venim i saber el que feia la gent fa cent o cent cinquanta anys 

és molt divertit i, a més, és important per poder interpretar moltes coses. Si vols entendre el futur primer 

has d‟entendre el passat, vull dir, és una manera de projectar. 
 

17.- Qui ha sigut per a vostè el millor retratista/fotògraf de tots els temps? 
 

Hi ha fotògrafs consagrats, que els admiro molt però si vols un fotògraf que a mi m‟agrada, encara que no 

és un fotògraf consagrat és el Peter Beard, un fotògraf americà que quan era jove se‟n va anar a l‟Àfrica a 

fer fotografies. La seva fotografia sempre la combina amb pintura, fa un dibuix que entra dins de la 

fotografia, un estil que a mi m‟agrada molt. També hi ha fotògrafs que m‟agraden, els típics, com 

Doisneau.  
 

18.- Que pensa del canvi de la fotografia analògica a la digital? 
 

Jo no li poso cap inconvenient, és a dir, em sembla molt bé. La fotografia en els darrers vint i trenta anys 

estava en un moment de qualitat molt baixa per una qüestió de suport. Abans es treballava amb materials 

molt bons i molt nobles, la qualitat que tenien les ombres, és a dir els grisos, de les fotografies més 

antigues era molt bona. Amb el material fotogràfic de fa vint anys no ho podies aconseguir perquè les 

emulsions eren dolentes i el format dels negatius molt petit, ja que van voler abaratir costos. Aquest nou 

format s‟anomenava pas universal, era de 24x35mm. Tenia poca qualitat, feia fotografies amb molt poca 

resolució, és veia molt el gra. Això a mi no m‟agrada, de fet els papers de blanc i negre antics, les 

albúmines... tenen molta més qualitat que el format del pas universal. L‟albúmina és una de les emulsions 

que permet la millor definició de les fotografies, si tu agafes una lupa i l‟observes pots veure tots els 

detalls perfectament.  
 

La digital ara ja està superant al 24x35 en quant a qualitat, tu agafes la digital i pots anar ampliant i veus 

bé la imatge. Aquesta qualitat de grisos i tons en el format 24x35 no la tens. Conforme vagi progressant la 

digital i sigui possible posar més pixels la resolució serà més gran. La densitat de pixels és el que en 

determinarà la definició, com més pixels tinguis més capacitat de matís tindrà la fotografia. Aleshores el 

que limita això és el suport, la memòria. En el moment que puguem tenir d‟una manera normal imatges de 

100 Megas la qualitat de la imatge serà enorme. Ara només ho poden fer els que fan fotografia de moda... 

ja que les imatges ocupen molta memòria, tens la càmera plena, i l‟has de descarregar o necessites un 

ordinador al costat. A la digital li falten quatre o cinc anys. A part, la digital et permet retocar-la si tens 

problema de grisos, de contrallums... la pots arreglar, cosa que és més difícil amb l‟emulsió tradicional.  
 

19.- Creu que la fotografia analògica desapareixerà? 
 

Sí, és molt més cara i és pitjor... desapareixerà ràpidament. De la mateixa manera que ha desaparegut el 

revelat en blanc i negre, i això si que és una llàstima, (ha desaparegut senzillament perquè els fabricants 

han decidit no produir més material, aleshores els fotògrafs ja no tenen material ni paper, ni revelador... i 

en aquest moments es disposa d‟una gama de material molt limitada per treballar en blanc i negre), amb 

l‟analògic passarà el mateix, poc a poc com que hi ha menys demanda i haurà menys producció de carrets, 

productes... , jo crec que d‟aquí quatre o cinc anys ja no existirà.  
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20.- Creu que la fotografia ha passat de ser una cosa artesana a ser una cosa tecnològica/informàtica? 
 

No, no, no, per molta tecnologia que li posis, si la fotografia de partida és dolenta no pots fer-hi res. La 

tecnologia et permet de la mateixa manera que abans el retocador podia amagar un error de la fotografia o 

dissimular-lo pues  ara passa igual, ho pots millorar amb la tecnologia. Si tu no tens un bon suport de 

fotografia tu no pots millorar la imatge. 
 

21.- Que pensa sobre el futur de la fotografia? 
 

Que continuarà amb la mateixa bona salut que ara. 
 

22.- Creu que el món de les imatges s’ha imposat al de la paraula? Per què? 
 

Si, perquè som uns “vagos”, quan llegeixes una novel·la tens que imaginar-te els personatges, la música, la 

veu... , cada persona que llegeix una novel·la té una sensació diferent perquè pot interpretar les coses 

d‟una manera pròpia. Quan de la novel·la es passa al còmic, que és el segon nivell, aleshores perds moltes 

coses: al Tintin tots li posem la mateixa cara igual que amb el capitan Hadock, no aportem res, en canvi en 

el  personatge d‟un llibre únicament escrit cada un li posa una cara. Després del còmic es passa al cinema 

aleshores no només li posen la cara sinó també els moviments, la música la veu... tot progressivament fa 

que la contribució feta pel receptor sigui més petita. Això fa que sigui molt més immediat i fàcil, perquè 

per anar a veure una pel·lícula et poses allà i et “xuten” la pel·lícula. Encara que sigui una porqueria et 

quedes allà assentat. En canvi en un llibre no, has de fer un esforç. Aquest esforç fa que si comences un 

llibre i no t‟agrada el deixes, en canvi en una pel·lícula és molt estrany que la gent marxi del cine, només 

quan surten diuen: quina porqueria de pel·lícula, sí,  però se l‟han “tragada” sencera. És un sistema molt 

més passiu i que, al posar menys l‟usuari, dona menys satisfacció. Les pel·lícules que veus l‟endemà ja no 

te‟n recordes, en canvi en un llibre si, ja que contribueixes més. Aleshores si que la imatge substitueix a 

les paraules. La literatura si que té problemes, és possible que desapareix-hi, però la fotografia té molt 

bona salut...jajaj. 
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5.9- Relació del Sr. Àlex Aguilar amb els Napoleón 
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6.- Procediments utilitzats per a l’obtenció d’imatges al s. XIX 
 

Els procediments fotogràfics més utilitzats durant el s. XIX van ser el daguerreotip, el calotip, el col·lodió 

humit, el gelatinobromur, el paper salat i el paper albuminat. Aquí farem una breu explicació del mètode; i 

en el capítol 7 desenvoluparem la química d‟aquests procediments. 
 

6.1.- El daguerreotip 
 

El daguerreotip és un procés pel qual s‟obté una imatge positiva a partir d‟una placa de coure recoberta 

d‟una fina capa de plata molt ben polida. La placa és sensibilitzada amb halurs de plata mitjançant la seva 

exposició a vapors de iode (també s‟utilitzaven vapors de brom que permetien augmentar la sensibilitat a la 

llum). Al prendre una imatge fotogràfica la part de la placa on incideix la llum té lloc la reacció on els 

halurs de plata formen plata metàl·lica. On no incideix la llum els cristalls d‟halur de plata queden inalterats. 

El temps d‟exposició era elevat, al voltant d‟uns 25 minuts.  
 

El revelat s‟efectuava mitjançant el tractament amb vapor de mercuri que dóna lloc a la formació d‟una 

amalgama Hg/Ag de color blanc (aquesta apareix per tant als llocs on hi havia plata, és a dir, on havia 

incidit la llum).  
 

Al rentar-se amb una solució aquosa (solia addicionar-se sal comuna per incrementar el poder de dissolució) 

s‟eliminaven les sals de iodur de plata i quedava un fons de plata metàl·lica que es percebia de color negre, 

restant, per tant, una imatge que ja era positiva.  El daguerreotip era una superfície delicada que s‟havia de 

protegir amb un vidre i segellar-lo per evitar que s‟enfosquís a l‟entrar en contacte amb la llum i l‟aire, és a 

dir, que s‟oxidés. 
 

El resultat obtingut era una imatge de color blanquinosa constituïda per mercuri i plata. Les parts fosques 

on la llum no havia incidit es veia la placa de coure polida i fosca. Mitjançant aquest procediment 

s‟obtenien positius directes, per tant no se‟n podien fer còpies. Amb el procediment de l‟aiguatinta eren 

realçats amb personatges, vaixells, carruatges i animals fets a mà. Normalment es presentava en marcs, 

capses o estoigs de cuir. 
 

El daguerreotip va ser el primer sistema pràctic de fotografia que es va inventar, però tenia alguns 

inconvenients: necessitava llargues exposicions, el contrast no era gaire bo, era incòmode de visualitzar i 

no es veia la imatge des de qualsevol angle ja que depenent de l‟angle podia donar un efecte de mirall, a 

part que les imatges no eren permanents perquè les planxes s‟enfosquien gradualment, però el principal 

 

Fotògraf 

 

 

Any 

 

Tècnica fotogràfica 

 

 

Nom del 

resultat 

 

Temps 

d’exposició 

 

Número de còpies 

 

Niépce 

 

 

1826 

 

Betum de Judea 

 

 

Heliografia 

 

 

8 hores 

 

1 positiu original 

 

Daguerre 

 

 

1839 

 

Iodur de plata sobre 

una placa metàl·lica 

 

 

Daguerreotip 

 

30 minuts 

 

1 positiu original 

 

Talbot 

 

 

1841 

 

Iodur de plata 

 

 

Calotip 

 

5 minuts 

 

1 negatiu sobre 

paper 

 

 

Blanquart

-Évrard 

 

1848 

 

Clorur de plata 

 

Albúmina 

 

3 minuts 

 

1 còpia sobre 

paper o 1 negatiu 

sobre vidre 

 

 

Archer 

 

1851 

 

Col·lodió humit i nitrat 

de plata 

 

 

Col·lodió humit 

 

1 segon 

 

1 negatiu sobre 

vidre 

 

 

Maddox 

 

1871 

 

Gelatina, bromur de 

cadmi, aigua i nitrat de 

plata 

 

 

Gelatinobromur 

 

1 segon 

 

1 negatiu sobre 

vidre 
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desavantatge era que no se‟n podien fer còpies. També s‟ha d‟indicar que la exposició als vapors de 

mercuri ( inclòs els de iode) era molt perillosa per la seva toxicitat, de fet molts fotògrafs que utilitzaven la 

tècnica van morir prematurament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les mides de les plaques comercials que s‟utilitzaven aquella època eren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.- El calotip 
 

El calotip és un paper sensibilitzat amb nitrat de plata i iodur de potassi que s‟utilitzava com a negatiu per 

a fer còpies. Els processos químics es troben explicats en l‟apartat 7.1. Malgrat això, és important 

mencionar que:  
 

a) just abans de l‟exposició es torna a sensibilitzar el paper mitjançant una solució de nitrat de plata i àcid 

gàl·lic (C6H6O3) per reduir el temps d‟exposició ja que actua com un reductor (similar a la hidroquinona 

utilitzada com a revelador) promovent el pas de cations de plata a plata metàl·lica.  
 

b) el paper es tracta al final de tot el procés amb cera fosa per fer transparents les parts opaques blanques 

que no havien sigut alterades per la llum. Amb aquest mètode el temps d‟exposició es va poder reduir a 

només uns segons. Desprès de l‟exposició a la llum s‟obté una imatge molt poc visible, que és necessària 

                                                 
29

 http://www.thedaglab.com/dag_process_details.html 

Format 1/6  Placa 1/4 Placa 1/2 Placa 1/1 Placa 

Tamany 7x8,3cm 8,3x10,8cm 11,4x14cm 16,5x21,6cm 

 
29

 

Daguerreotip on es pot apreciar com canvia la imatge 

segons l‟angle d‟observació. 

Parts d‟una càmera per fer daguerreotips. 

 

a) Cambra fos-

ca. 

b) Placa amb 

una fina capa de 

plata. 

c) Cabines amb 

vapors de iode i 

brom. 

d) Cabina amb 

vapors  de 

mercuri i amb un 

termòmetre per 

tal de controlar 

la temperatura . 
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Calotips, negatiu i positiu fabricats per l’IEFC. 

Negatius de col·lodió. Propietat de Miquel Galmez. 

revelar posteriorment utilitzant novament una solució de plata i àcid gàl·lic, que més tard es fixa amb 

hiposulfit. Amb el calotip es poden treure positius per contacte sobre un paper d‟idèntiques 

característiques o preferentment paper salat, sensibilitzat amb nitrat de plata.  

Aquest procediment va aportar a la fotografia poder obtenir un nombre il·limitat de còpies i com s‟ha dit, 

la disminució del temps d‟exposició, tot això implicava un gran avantatge envers el daguerreotip. Les 

còpies, però, no tenien gaire qualitat ja que el negatiu era un paper i tenien poca nitidesa.  

A continuació poso una cita en que el Emmanuel Sougez on descriu les imatges que obtenia amb el procés: 
 

―Són imatges sobre un paper prim i 

llis, d’un bonic color rogenc i una 

mica pàl·lid o d’una morenor càlida. 

El gra aparent del negatiu-paper els 

ha donat un aspecte envellutat al que 

el tacte no correspon. És al mateix 

temps lleuger i potent, fràgil i 

durador.‖
30

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.- El col·lodió humit 
 

Tenint en compte els avantatges de fer negatius que es van posar de manifest amb el mètode anterior, es va 

intentar millorar la qualitat del suport fent que fos més transparent i pogués donar imatges positives amb 

més resolució. Això ho van fer a través del col·lodió, una solució viscosa amb la qual es recobria el vidre. 

Aquesta es produïa dissolvent nitrat de cel·lulosa o “cotó-pólvora” (descobert per casualitat per Christian F. 

Schönbein l‟any 1846) en èter etílic, a continuació, la placa era submergida en un bany de nitrat de plata 

per fer-la sensible a la llum. Les operacions s‟havien de fer amb rapidesa per tal de mantenir l‟emulsió 

humida. L‟exposició a la llum podia variar entre 1 i 20 segons, depenent de la il·luminació i del tipus 

d‟objectiu utilitzat. Després es revelava la placa mitjançant àcid pirogàlic fins que apareixia la imatge, es 

fixava  amb hiposulfit de potassi i es rentava amb molta aigua. Un cop seca es protegia amb un vernís 

perquè es conservés la finíssima capa de col·lodió. 
 

Amb aquest procediment s‟aconseguien imatges negatives de color crema o negre sobre una placa de vidre, 

d‟aquesta manera es millorava el calotip ja que no s‟havia d‟utilitzar cera fosa. Aquest procediment també 

permetia fer un nombre il·limitat de còpies. Les còpies es feien inicialment en paper salat, però 

posteriorment, es van realitzar sobre paper albuminós.  
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Caixa de plaques al gelatinobromur. 

El temps d‟exposició també es va reduir respecte els anteriors procediments, va millorar la qualitat de la 

imatge i va ampliar l‟ús de la fotografia.  
 

El procés era relativament fàcil i barat, però el gran inconvenient era que s‟havia de treballar amb la placa 

humida, és a dir, tots els passos s‟havien de fer amb molta rapidesa per tal d‟evitar que el vapor d‟èter de 

l‟emulsió de col·lodió s‟evaporés. Això feia que els fotògrafs necessitessin una habitació fosca propera per 

treballar les plaques abans i després de l‟exposició. A part que el nitrat de cel·lulosa era un producte 

altament explosiu. 
 

6.4.- El gelatinobromur 
 

Aquest procediment va substituir al col·lodió humit al 1880, ja que disminueix el temps d‟exposició, per 

tant les posicions de les persones eren menys rígides i a part no s‟havia de revelar en el moment. Aquest 

procediment va facilitar molt l‟obtenció d‟imatges exteriors perquè no s‟havia d‟emprar la placa humida, 

s‟utilitzava una placa seca, per tant no calia tenir el laboratori al costat.  

Feia servir com a suport primari la placa de vidre i com a impermeabilitzant una nova matèria, el 

cel·luloide
31

, que més endavant serà substituït per la cel·lulosa
32

. Sobre el suport s‟aplica una capa sulfat 

de bari (BaSO4) i l‟emulsió formada per gelatina, 

bromur de cadmi i aigua, a parts iguals, 

sensibilitzada amb nitrat de plata. La unió d‟aquests 

components químics forma cristalls de bromur de 

plata sobre la gelatina, després es deixa assecar i es 

passa a l‟exposició d‟aquest en el qual es produirà 

l‟ennegriment dels cristalls on ha arribat la llum. El 

revelat es fa per D.O.P.
33

 mitjançant el qual es fa 

visible la imatge latent. 

S‟obté una imatge amb una tonalitat negra neutra i 

amb tons freds. Aquest primer procés resultava lent i 

no donava molts bons resultats, però la tècnica més 

tard es va perfeccionar i s‟obtenien negatius amb més 

nitidesa, qualitat i detall. La imatge resultant tenia un 

color groc suau, però això era bastant variable ja que 

depenia de la qualitat del nitrat de plata, del temps 

d‟exposició, de la llum... 
 

6.5.- El paper salat 
 

El paper salat era un dels processos amb els quals passaven les imatges negatives (calotips, col·lodió 

humit...) a imatges positives sobre paper. 
 

El paper salat s‟obté al submergir un full de paper en una solució de sal comuna (clorur de sodi), assecar-

la i després aplicar-li una solució de nitrat de plata, aleshores en la superfície es forma clorur de plata, una 

sal que té una gran sensibilitat a la llum. La impressió es fa per contacte, és a dir, es col·loca en un marc el 

negatiu i el paper salat, seguidament s‟exposa a la llum solar. El clorur de plata al ser exposat a la llum es 

va enfosquint gradualment i es forma plata metàl·lica llavors la imatge es va fent visible. Per aturar el 

procés és necessari fixar les sals de plata exposades, i es fa servir com a fixador hiposulfit, però abans s‟ha 

d‟haver netejat amb aigua. L‟hiposulfit fa que els àtoms de plata ennegrits es tornin en molècules de plata 

metàl·lica estables. 
 

Tot el procés es realitzava en, aproximadament, trenta minuts. D‟aquesta manera s‟obtenia un positiu d‟un 

negatiu (generalment el negatiu que es feia servir era el calotip). 

La imatge que s‟obtenia era en paper per tant es podia veure la textura o la fibra i feia que la imatge fos 

poc definida, amb pocs detalls, a part, la imatge tenia poc contrast.  

 

Els millors negatius per ser positivats amb paper salat eren aquells que tenien una àmplia gamma tonal i 

un bon contrast d‟ombres 
 

                                                 
31

 Compost de cel·lulosa nítrica i alcanfor, aquesta matèria va començar a fabricar-se industrialment el 1869 als Estats 
Units. 
32

 És un suport de plàstic. 
33

 Les emulsions a base de sals de plata es divideixen en dos grans grups. Per una banda les emulsions P.O.P.(Printing 
Out Paper) que es van enfosquint directament mitjançant els raigs UVA que a travessen el negatiu i d’aquesta manera 
es va formant la imatge. Per l’altre banda tenim les emulsions D.O.P.(Developing Out Paper) que necessiten de un 
revelatge per fer visible la imatge latent que s’ha format durant l’exposició. 
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La primera descripció feta per Talbot (l‟inventor d‟aquest procediment del qual ja hem parlat anteriorment) 

va ser: 
 

 ―Primer elegeixo un paper resistent i de bona qualitat: el submergeixo en una solució dèbil de 

sal comuna, i l’asseco amb un drap, després aplico sobre el paper una solució de nitrat de plata 

barrejada amb molta aigua; l’asseco sobre el fogó i ja pot ser utilitzat d’immediat‖ 
34

 
 

6.6.- L’albúmina 
 

El procés de l‟albúmina és bàsicament igual que el paper salat, sobre tot en el 

que fa referència en la composició química de l‟emulsió sensible a la llum. La 

diferència es troba en el material que es fa servir per impermeabilitzar, que en 

aquest cas és l‟albúmina (clara de ou) en comptes de gelatina (producte que 

s‟utilitza per impermeabilitzar qualsevol suport d‟una emulsió). L‟albúmina es 

prepara batent la clara d‟ou i deixant-la reposar fins que es torni líquida de nou, 

se li afegeix clorur d‟amoni. Després, com el paper salat, el sensibilitzem al 

nitrat de plata i a partir d‟aquí es fan els mateixos processos anteriors.  

L‟albúmina ofereix un millor contrast i definició que el paper salat, i al ser 

brillant també ofereix més variacions de tonalitat, i aquestes adquireixen una 

coloració marronosa. L‟albúmina s‟adhereix al paper amb molta facilitat, fins hi 

tot en superfícies llises com el vidre. Fins a mitjans dels anys cinquanta, casi 

tots els fotògrafs havien adoptat aquest procés, abandonant el paper salat.  
 

6.7.- Altres processos de l’època 
 

A part dels sistemes en base de plata, en els inicis de la fotografia ens trobem 

altres tècniques alternatives que no es van imposar: l‟ambrotipia, la ferrotipia, 

el carbó, la goma bicromatada, l‟aristotipia, la cianotipia, la kallitipia, la 

platinotipia i el bromoli. D‟aquests a la part pràctica n‟he portat a terme tres ja 

que eren possibles de fer amb les condicions que disposo (la cianotípia, la 

kallitípia i la goma bicromatada), per això ara n‟explicaré les característiques i 

a l‟apartat 7.2. i 7.3. la química.  
 

6.7.1.- La cianotípia 
 

És un procés inventat per l‟astrònom i químic angles Sir John Frederick 

William Herschel al 1842 a Anglaterra. El seu ús es va estendre fins la dècada 

del 1920, però són molt escassos els treballs de l‟època realitzats amb aquest 

procés, segurament pel color blau i la seva baixa sensibilitat. 

El nom va ser escollit pel color que s‟obtenia, el blau (del grec cyanos, blau 

fosc).  Es basa en la sensibilitat de la llum de les sals fèrriques. És un dels 

processos més econòmics i fàcils, ja que només intervenen dos productes: el 

ferricianur de potassi i el citrat fèrric amoniacal. 
 

6.7.2.- La goma bicromatada 
 

La goma bicromatada va ser introduïda per A. Rouillé-Ladévéze al 1894. Es 

basa en les investigacions de Ponton i Poitevin sobre la insolubilitatzació de 

gomes coloidals sota l‟acció de la llum. 

Concretament, aquest procediment 

consisteix en la propietat d‟algunes gomes 

naturals d‟endurir-se per l‟acció directa de 

la llum en la presència de dicromat d‟amoni 

o potàssic, i tornar-se insolubles en aigua.  

Permet una gran riquesa de textures i 

varietats cromàtiques ja que l‟emulsió de 

goma bicromatada es barreja amb un 

pigment (aquarel·la, anilina, gouache...). El 

paper ha de ser de bona qualitat i a vegades 

s‟impermeabilitza amb gelatina o midó per 

tal que la imatge tingui més resistència ja 

que després estarà sotmesa a diversos 

rentats per aconseguir dissoldre la goma no 

                                                 
34

 http://pepegrama.files.wordpress.com/2007/09/oct_art57.pdf 

 

Cianotípia realitzada 

per Anna Atkins, 1843. 

Albúmina realitzada 

per l‟estudi 

fotogràfic Zenon. 

Dos gomes bicromatades de la dona de 

Cèsar Comas Llaberia. 



Avantpassats de plata 
______________________________________________ 

 43 

afectada per la llum. 
 

6.7.3.- La kallitípia 
 

La kallitípia va ser inventada pel químic anglès W. W. Nichol l‟any 1889, tot hi que després hi han hagut 

diverses variants més senzilles i pràctiques. Abans d‟aquest també trobem altres investigacions realitzades, 

com per exemple la de John Herschel sobre la sensibilitat de les sals de plata i les sals de ferro. 
 

L‟emulsió està composta per dos productes químics: el nitrat de plata i una sal fèrrica. Durant el revelat les 

sals de plata amb contacte amb las ferroses, es redueixen alhora i formen plata metàl·lica, que configura la 

imatge final. 
 

Va ser una tècnica molt poc utilitzada ja que havia de competir amb els papers fotogràfics a base de sals 

de plata que començaven a comercialitzar-se a gran escala per la seva fàcil manipulació. 
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7.- La química dels processos 
 

El desenvolupament de la fotografia ha anat lligat al coneixement de fonaments químics concretament el 

de les reaccions que podien ser induïdes per la llum, és a dir, als processos fotoquímics. En general els 

fonaments teòrics d‟aquests processos no eren ben coneguts i per tant es desenvolupaven d‟una manera 

intuïtiva i experimental. Aconseguir els resultats era fruit d‟una dura tasca de prova i error on la intuïció i 

les casualitats podien jugar un paper fonamental. Aquestes dificultats les he volgut viure directament fent 

la part experimental d‟aquest treball de recerca que s‟inclou en l‟annex I. Per conèixer els diferents 

processos químics he cregut que era millor intentar explicar primer com tenen lloc segons els nostres 

coneixements actuals per així poder entendre els diferents avenços i modificacions que van introduir els 

primers fotògrafs. En general aquest apartat és complex ja que la informació que es dóna en llibres de 

fotografia i en webs especialitzades és incompleta i moltes vegades contradictòria.  
 

El capítol està dividit en un apartat que parla de les emulsions sensibles a la llum visible (sals de plata) 

que a la llarga s‟imposaran comercialment i les que només són sensibles a la radiació ultraviolada (sals 

fèrriques) que van caure en desús. També he afegit altres processos que no es poden incloure en els 

apartats anteriors però que van contribuir en el desenvolupament de la fotografia. 
 

7.1.-  Sensibilització de paper: emulsions en base de sals de plata 
 

Si volem captar una imatge hem de buscar un mètode químic adequat per registrar-la de manera 

permanent. Hi ha moltes substàncies sensibles a la llum però per poder obtenir una bona fotografia es 

necessita una substància que tingui una elevada sensibilitat a l‟espectre visible, que reaccioni a la llum i 

produeixi una forma de registre permanent fidel a la realitat. Des dels primers temps de la fotografia, les 

substàncies químiques que més eficaçment han reunit aquestes característiques han sigut les sals de plata. 

Els processos anteriorment explicats que es basen en aquesta química són: el calotip, el col·lodió humit, el 

gelatinobromur, el paper salat i l‟albúmina. 
 

7.1.1.- Halurs de plata 
 

Al 1727, el químic alemany Johan Schulze
35

 va descobrir que la plata dissolta en àcid nítric (nitrat de plata) 

era sensible a la llum. Els precursors de la fotografia del segle XIX es van adonar que el nitrat de plata per 

si sol era massa lent per tenir una utilitat pràctica. Aleshores van descobrir que la sensibilitat a la llum 

augmentava quan la plata es combinava amb un element halogen. El compost resultant és un halur de plata 

(AgX; Ag és la plata i X és un element del grup dels halògens). Els halurs que tenen interès en la 

fotografia són el clorur de plata, AgCl, el bromur de plata, AgBr, i el 

iodur de plata, AgI.  
 

Els halurs de plata de fet són compostos iònics (Ag
+
X

-
), ja que la plata és 

un element metàl·lic amb tendència a cedir electrons
36

 produint cations
37

 

Ag
+
, mentre que l‟halogen és un element no metàl·lic amb tendència a 

captar electrons per donar lloc a anions
38

 X
-
.
  

 

Aquests ions es combinen entre si per formar compostos sòlids d‟alt punt 

de fusió degut a l‟existència d‟elevades forces d‟interacció entre els ions 

de carregues oposades. El resultat és una xarxa cristal·lina molt ordenada 

on cada catió es troba rodejat per anions i a la inversa.   
 

7.1.2.- Característiques dels halurs de plata 
 

Els halurs de plata  presenten una propietat molt interessant: després d‟un 

cert temps d‟il·luminació s‟ennegreixen i s‟hi detecta la formació de plata 

metàl·lica, per això es diu que els halurs de plata són fotosensibles. La 

llum és capaç d‟arrencar un electró d‟un anió halur i aquest electró 

“lliure” pot ser capturat per un catió de plata és llavors quan es forma 

plata metàl·lica que dóna lloc a l‟ennegriment. 
 

Ag
+
X

-
 + llum             Ag

+
 + X + electró (e

-
) 

 

L‟electró lliure pot aportar fotoconductivitat i pot ajuntar-se amb el catió de plata. 

Ag
+
 + e

-
             Ag (ennegriment) 

                                                 
35

 Johan Schulze:  Alemany del S. XVIII, que es va fixar en les propietats de les sals de plata. 
36

 Són partícules subatòmiques amb càrrega negativa. 
37

 És un ió (àtom o molècula) amb càrrega elèctrica positiva, defecte d’electrons. 
38

 És un ió (àtom o molècula) amb càrrega elèctrica negativa, excés d’electrons. 

Ag+ 

X- 

Xarxa cristal·lina 
dels halurs de plata. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3_(%C3%A0tom)
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80tom
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8cula
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0rrega_el%C3%A8ctrica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Electrons
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80tom
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8cula
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0rrega_el%C3%A8ctrica


Avantpassats de plata 
______________________________________________ 

 45 

5 

El fet que els ions ocupin posicions fixes i que es repeteixen d‟una forma regular en la xarxa cristal·lina no 

és cert del tot ja que això només passa en els casos ideals.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.1.3.- Utilitats dels halurs de plata 
 

El clorur de plata, AgCl, és utilitzat en papers lents (de contacte) per positivar. El bromur de plata, AgBr, 

és el més utilitzat, en les emulsions negatives i en els papers ràpids per a ampliacions. 

També són bastant utilitzades les mescles amb proporcions variables de clorur i bromur de plata, aquestes 

mescles són d‟ampli ús i de considerable importància tecnològica. 
 

7.1.4.- El centre sensible i el nucli estable 
 

Els àtoms de plata aïllats que es formen l‟interior del cristall no són estables per la qual cosa, amb el temps, 

donarien de nou lloc a un catió de plata i un electró lliure. Sortosament aquests àtoms neutres poden 

desplaçar-se a través de la xarxa fins que arriben a un lloc on queden “atrapats”, aquest lloc es denomina 

centre sensible i correspon generalment a un defecte de la xarxa cristal·lina. Aquest defecte es troba 

normalment a la superfície del cristall,  la zona més problemàtica i inestable ja que en ella cada ió no es 

troba completament envoltat de ions de signe contrari. Per obtenir plata estable es necessari que es formin 

diversos àtoms de plata i que aquests s‟acumulin en el centre sensible donant lloc al que s‟anomena  nucli 

estable. De fet quan tenim un conjunt mínim d‟àtoms de plata, es pot dir que s‟ha format l‟entitat 

corresponent al metall que com sabem, a partir de la nostra experiència quotidiana, és completament 

estable. En la imatge es pot veure clarament com els dipòsits de plata metàl·lica solen disposar-se a la 

superfície dels cristalls d‟halur. En el procés de revelat posterior s‟aconsegueix reduir els cations de plata 

d‟un cristall on s‟havia format un nucli estable.  

 

 

Moviment d’electrons i de forats positius en 

un cristall d’halur de plata. 

1.- El raig de llum actua sobre el cristall. 

2.- Aquest fotó fa saltar un electró de l’anió 

d’halur donant un àtom neutre (o forat 

positiu, indicat amb violeta). 

3, 4.- L’electró lliure es pot desplaçar pel 

cristall al igual que el forat positiu. 

5.- L’electró lliure s’ajunta a un catió de 

plata ja que el catió té càrrega positiva i 

l’electró negativa, per tant s’atrauen i 

produeixen plata metàl·lica (indicat amb el 

color negre). 

e- 

Imatge latent 

Cl 

Ag0 

Cl 

Revelador 

Ag0 Fixador 
Ag0 

Llum (fotons) 
Centre sensible 

Exposició 

Cristall d’halur 

Ag0 

La imatge mostra com és afectat el cristall d‟halur de plata per la llum. 
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7.1.5.- La mida del cristall: Sensibilitat i resolució 

 

Com més gran sigui la mida del cristall d‟halur més probabilitats hi 

haurà per a què un fotó incideixi sobre el mateix i inici el procés 

d‟activació (formació de la imatge latent). El temps d‟exposició 

serà reduït, per la qual cosa direm que tenim un material sensible. 

També és obvi que l‟acció d‟un fotó dóna lloc a un dipòsit de plata 

d‟elevades dimensions quan els cristalls són grans, fent perdre el 

que es diu resolució espacial. Una imatge  té una elevada resolució 

quan a al incidir fotons en zones molt properes es produeixen 

dipòsits de plata separats (és a dir els fotons han incidit sobre 

cristalls diferents). En conclusió, podem dir que els cristalls petits 

necessiten un temps d‟exposició elevat i produeixen una imatge 

molt nítida, mentre que els cristalls grans permeten reduir el temps 

d‟exposició però donen una certa aparença de granulositat  a  la 

imatge.   
 

El material  utilitzat industrialment ha de ser molt sensible (sobre 

tot els negatius) per la qual cosa s‟intenta augmentar la grandària 

dels cristalls mitjançant un procés d‟escalfament que es denomina 

maduració.  En aquest, els cristalls més petits es dissolen en el 

suport de gelatina per desprès contribuir a fer créixer els que eren 

més grans.  
 

El material sensible que s‟obté directament a partir de la solucions 

de nitrat de plata i d‟halur té una grandària de cristall molt reduïda, 

per tant, és molt poc sensible. És interessant dir que en aquest cas al 

ser  els cristalls molt petits es pot evitar l‟ús posterior d‟un agent 

revelador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristall d‟halur de 

plata 

1 

2 

3 

1.- Cristalls d‟halur de plata 

després d‟haver obtingut 

l‟emulsió. 

2.- Cristalls d‟halur de plata 

després de la maduració 

completa. 

3.- Cristalls d‟halur de plata 

durant el revelat. 
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7.1.6.- Esquema del procés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S‟eliminen tots els 

components 

residuals 

Els ions d‟halur de 

cada cristall “activat” 

per la llum van a la 

solució del revelador 

sent neutralitzats per 

els protons.  

Es produeixen 

halògens que resten 

absorbits en la gelatina 

i electrons que 

reaccionen amb els 

cations de plata. 

Rentat amb aigua 

Revelador 

(es redueix donat 

electrons i 

generalment 

protons) 

Llum  

(exposició a la 

càmara) 

S‟obté una imatge 

estable ja que el 

material deixarà de 

ser sensible a la 

llum. 

 
 
 
 

Fixador 

Gelatina 

Es dissolen el cristalls d‟halur que 

no havien sofert cap 

transformació. 

Es transformen en plata tots el 

cations Ag
+
 de cada cristall d‟halur 

a on existia un nucli d‟àtoms de 

plata 

(imatge fotogràfica). 

Es formen alguns àtoms de plata 

metàl·lica negra en les porcions 

afectades per la llum 

(imatge latent). 

Emulsió d‟halur de plata 

Halurs 

(e.g. NH4Cl, NaCl) 

Sal de plata 

(No sensible a la llum, e.g. 

AgNO3) 

Halurs de plata 

(Sensibles a la llum) 

IMATGE FINAL  

EL PROCÈS FOTOGRÀFIC BASAT EN LES SALS DE PLATA 



Avantpassats de plata 
______________________________________________ 

 48 

7.2.-  Sensibilització de paper: emulsions en base de sals fèrriques 
 

Aquests mètodes aprofiten la sensibilitat a la llum de les sals fèrriques que es redueixen convertint-se en 

ferroses. Aquestes no han tingut gaire èxit al llarg de la història de la fotografia, per tant,  només explicaré 

el procés fotoquímic de les dos tècniques que he portat a terme en la part pràctica.  
 

7.2.1.- Cianotípia 
 

És un procés que es basa en passar sals fèrriques solubles en aigua a sals ferroses de caràcter insoluble. 

D‟aquesta manera si en els processos de plata es produïa la reducció d‟un catió de plata, aquí es produirà 

la reducció d‟un catió Fe
+3

  per donar Fe
+2

. També té lloc una oxidació final que permet obtenir 

ferrocianur fèrric. Aquest és un producte insoluble en aigua que té l‟avantatge de tenir un color blau intens 

molt bonic (blau de Prússia) que dóna una tonalitat característica a la fotografia final. 
 

Les etapes del procés són les següents:   
 

a) Sensibilització del paper amb sals ferroses. S‟aplica una mescla de ferricianur potàssic (K3(Fe(CN)6)) i 

citrat fèrric amoniacal (FeNH4(C6H6O7
2-

)2), aquest pot ser substituit per l‟oxalat d‟amoni (FeNH4(C2O4
2-

)2) . 
 

 El citrat i l‟oxalat faran un paper similar al que efectuen els halurs en el procés anterior. Per l‟acció dels 

fotons de la llum s‟oxiden i produeixen electrons que 

possibiliten el procés de reducció del ferricianur potàssic. 

La reacció d‟oxidació de l‟oxalat  és més   entenedora i simple, 

per això faré les explicacions amb l‟oxalat encara que el que 

emprat durant la part pràctica ha estat el citrat fèrric amoniacal.
  

 C2O4
2-

 + h2 CO2 + 2 e
-  

 

L‟oxidació fa que es produeixi diòxid de carboni i electrons que 

redueixen el Fe(III) a Fe(II): 
  

 Fe
+3

 (aq) + 1e
-
  Fe

+2
 (aq) 

 

L‟equació completa és: 
 

 2 Fe
3
+ + C2O4

2-
 + h2 Fe

2
+ + 2 CO2  

 

El Fe(II) que es forma es combina amb el cianur CN present en 

la solució que forma el complex. 

Per tant en les zones exposades del paper es produeix el 

ferrocianur ferrós (Fe2(Fe(CN)6) i en les no exposades queda el 

ferricianur fèrric (Fe(Fe(CN)6)).  
 

b) El rentat amb aigua elimina totes les sals fèrriques i resta una imatge provocada per les partícules de 

ferrocianur ferrós que són d‟un blau molt pàl·lid i no permeten veure bé la imatge. 
  

c) Un llarg temps de rentat produeix una oxidació dels cations ferrosos que no formen el complex de 

cianur i dóna lloc al   blau de Prússia (Fe4(Fe(CN)6)3). Aquest procés s‟accelera posant aigua oxigenada 

(H2O2) a la cubeta: 

H2O2 + 2 H
+
 + 2 e

-
 2 H2O 

Fe
+2

 + hFe
+3

 + e
-
 

 

El blau de Prússia és el resultat de la interacció entre el metall en dos diferents estats d‟oxidació. La 

estructura d‟aquest compost peculiar es la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El citrat i l’oxalat són 
anions formats per la 
pèrdua de dos protons 
de l’àcid cítric i l’àcid 
oxàlic. 

        Àcid cítric            Àcid oxalic 

Ions fèrrics = vermell 

Ions ferrosos = verd 

Nitrogen = blau 

Carboni = gris-verd 
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7.2.2.- Kallitípia 
 

En aquest procés s‟aprofiten algunes propietats químiques dels processos anteriors, la sensibilitat a la llum 

dels cations fèrrics i la reducció dels cations de plata per formar una imatge final de plata metàl·lica. 
 

 El primer procés, està present també en la cianotípia: 
 

2 Fe
3
+ + C2O4

2-
 + h2 Fe

2
+ + 2 CO2  (en la part pràctica he fet servir el citrat en lloc de l‟oxalat per 

les raons exposades anteriorment.) 
 

El segon procés, està present també en els processos que utilitzen sals de plata: 
 

Fe
+2

   Fe
+3

 + e
-
 

Ag
+
 +e

-
  Ag        

 

En el fons és similar al sistema clàssic, substituint els halurs per citrats i ferro. 

En conseqüència la imatge final té les mateixes tonalitats marronoses que les obtingudes amb sals de plata. 

Potser cal destacar que en aquest cas només és necessària una impregnació. 
 

7.3.- Altres procediments  
 

7.3.1.- Daguerreotip 
 

Aquest procés químicament anava de la següent manera: 

1. La placa fotogràfica estava feta de coure (Cu) amb una fina capa de plata (Ag) que s‟havia de polir  

2. La fina capa de plata (Ag) es feia sensible a la llum sent exposada a vapors de iode (I) per tal de formar 

iodur de plata (AgI):  
 

   2 Ag(s)+ I2                         2 AgI (s)    (1) 
 

La llum redueix  el iodur de plata (AgI) a plata metàl·lica (Ag): 
 

   AgI + h                           Ag (s) + I    (2) 
 

3. El daguerreotip és exposat a vapors de mercuri (Hg) a altes temperatures per tal de formar una 

amalgama amb la plata (Ag) als llocs exposats a la llum. L‟amalgama dels metalls fa la imatge: 
 

   Ag + Hg                          Ag(Hg)     (3) 
 

4. El iodur de plata (AgI) no exposat a la llum s‟elimina mitjançant aigua i tisulfat sòdic. Els halurs són 

molt insolubles amb aigua per la qual cosa és convenient facilitar la seva eliminació mitjançant el fixador : 
 

   AgI (s) + 2 S2O3
2-

 (aq)                           [Ag(S2O3
2-

]2
3-

 + I
-
  (4) 

 

Ag-Hg amalgama (imatge) 

 Capa de plata sensibilitzada amb AgI 

 

 

 

 
 

7.3.2 Goma bicromatada  
 

El fonament del procés es basa en fer insoluble una resina polimèrica (e.g. goma aràbiga) on s‟ha introduït 

un pigment.  Això s‟aconsegueix promovent reaccions de reticulació entre les molècules orgàniques que al 

final atrapen les del colorant. L‟energia de la llum (fotons) i el reactiu oxidant (dicromat potassic, K2Cr2O7) 

fan possible que tinguin lloc les corresponents reaccions de reticulació. El mètode permet obtenir diferents 

coloracions ja que només té que modificar-se el pigment. Aquest té que ser soluble en aigua per poder-se 

eliminar quan la goma no s‟ha reticulat. Es pot indicar que la sensibilitat de l‟emulsió final dependrà en 

part pel color del pigment. Per exemple, els vermells absorbeixen les radiacions de color blau d‟alta 

energia per la qual cosa el procés de reticulació només podrà tenir lloc amb la radiació vermella de menor 

energia (no absorbida per les molècules del pigment), fent necessari un temps d‟exposició molt elevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daguerreotip 

Placa 
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Cr2O7
-2

 + 14 H
+
  + 6 e

-
                                              2 Cr

+3
 + 7 H2O 

 

 

R-Y-R‟‟        R=Y‟-R´‟ +  e
-
 + X 

        

 

h  

(els dobles enllaços permeten efectuar 

reticulacions) 

 

Molècules de 

Pigment 

Molècules de 

polímer 

Mobilitat 
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Batent la clara de l‟ou. 

8.- La meva experiència al laboratori 
 

En aquest apartat s‟expliquen els procediments que he seguit per fer les fotografies que composen l‟àlbum 

corresponen a l‟annex I.  
 

Les imatges han estat elaborades a partir d‟unes fotografies de dos moments diferents de la meva vida; dos 

de quan tenia uns 8 anys i unes altres dos de quan tenia 14. Aquestes van ser preses pel meu pare quan 

fèiem sessions fotogràfiques a casa, tal com he explicat a la introducció. Amb l‟Adobe Photoshop les he 

passades al blanc i negre, i després les he invertit per tal de fer-ne els negatius, també he modificat un dels 

negatius per tal d‟obtenir imatges una mica distorsionades. Finalment les he imprès en fulls de 

transparències.  
 

Amb aquests negatius he elaborat fotografies utilitzant els procediments d‟obtenció d‟imatges del s. XIX, 

d‟aquests processos he explicat la seva història, química i característiques en la part teòrica del treball i en 

l‟àlbum presento els resultats obtinguts explicant les dificultats i avantatges que he tingut en cada tècnica. 

A continuació he adjuntat les fitxes dels procediments realitzats, en els quals s‟expliquen les quantitats 

específiques de cada producte que he necessitat i els passos que he seguit per l‟obtenció de les imatges.  
 

Les quantitats dels reactius necessàries per l‟elaboració les he extret d‟un llibre titulat: “Manual de 

técnicas fotogràficas del siglo XIX; Cristina Zelich.” 
 

8.1.- Albúmina 
 

Substàncies emprades 
 

Solució A (Solució d‟albúmina amb sal): 

 Clorur d‟amoni...............................................................................1 g 

 Albúmina....................................................................................50 ml 

 Aigua destil·lada............................................................................5 g 
 

Solució B (Solució de nitrat de plata) : 

 Nitrat de plata..............................................................................10 g 

 Aigua destil·lada.......................................................................100 ml 
 

Material emprat 
 

Balança 

Guants 

Cubetes 

Batedora 

Pinces 

Proveta 
 

Procediments 
 

Primer se separa la clara de l‟ou i s‟aboquen 50 ml d‟aquesta en un 

recipient juntament amb 5 ml d‟aigua destil·lada i 1 g de clorur 

d‟amoni. Es barreja aquesta solució fins que estigui a punt de neu i 

durant unes hores es deixa reposar perquè es torni líquida de nou. 

Un cop líquida es torna a batre, repetint el procés tres vegades, 

d‟aquesta manera les partícules d‟albúmina estaran més separades i 

podran fer millor la seva funció.  
 

La solució d‟albúmina es col·loca en una cubeta, s‟agafa el full de 

paper i cuidadosament es deixa flotar en la solució. S‟asseca el 

paper o, si es té poc temps es fa amb l‟assecador. El paper 

albuminat s‟ha de conservar en un lloc sec perquè sinó podria 

perdre la brillantor. 
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Quan es té el paper impermeabilitzat, es passa a la sensibilització d‟aquest. El paper albuminat no es 

conserva massa temps i  pot perdre les seves propietats, per tant l‟hem de sensibilitzar quan més aviat 

millor. Per la sensibilització es fa servir una solució de nitrat de plata d‟una concentració del 10%. Per fer-

la es dissol el nitrat de plata en la quantitat d‟aigua destil·lada necessària. La dissolució obtinguda s‟aboca 

en una cubeta. Seguidament es deixa flotar el full albuminós en la dissolució de nitrat de plata, tenint en 

compte que no hi pot haver llum, excepte la de la bombeta vermella, ja que sinó el líquid es revelaria i ja 

no seria sensible a la llum. S‟agafa el full amb les dues mans per angles oposats de manera que el paper 

faci una corba i toqui poc a poc la superfície aquosa. El paper es deixa flotar en el bany de nitrat de plata 

durant dos o tres minuts, després es treu amb molta cura i es deixa assecar en un lloc fosc. En el meu cas 

com que no disposava d‟una gran quantitat de nitrat de plata ho he fet mitjançant pinzellades per tal 

d‟estalviar solució, tot i que seguint aquest mètode és més complicat obtenir una bona aplicació. 
 

Un cop sec el paper ja està preparat per a l‟exposició solar, es posa en contacte amb un negatiu per tal 

d‟obtenir la imatge positiva, que durarà aproximadament 3-4 minuts. 
 

Quan s‟obté la imatge desitjada s‟eliminen les sals de plata que no han reaccionat amb la llum mitjançant 

aigua corrent. Aquest rentat s‟ha de realitzar amb llum vermella ja que les sals de plata són sensibles a la 

llum. 
 

8.2.- Paper salat 
 

Per realitzar aquest paper hi ha diferents mètodes per a la impermeabilització d‟aquest: 
 

Impermeabilització amb gelatina 
 

Substàncies emprades 
 

Solució de gelatina: 

 Aigua..........................................................................................280 ml 

 Gelatina (cua de peix).....................................................................2 g 

 Citrat de Sodi..................................................................................6 g 

 Clorur d‟amoni............................................................................ ....6 g 
 

Es dissolen 2 grams de gelatina (cua de peix) en 100 ml d‟aigua. La cua de peix és millor comprar-la en 

forma de pols, així ja està preparada per a dissoldre‟s d‟una manera ràpida i sense formar grumolls. 

Afegim els 180cc d‟aigua restant després d‟haver-los escalfat a una temperatura de 45º. Segons el tipus de 

suport s‟impermeabilitzarà 

per via d‟immersió o bé 

aplicant la gelatina amb un 

pinzell o rodet. La gelatina 

es pot conservar durant uns 

dies a la nevera i en arribar 

el moment d‟utilitzar-la 

s‟escalfa ja que al 

disminuir la temperatura 

tendeix a solidificar-se per 

ser un producte orgànic.  

 

 

 

 

 

Preparant l‟albúmina per impermeabilitzar el paper. 

Moment abans d‟impermeabilitzar els 

papers amb gelatina i midó. 

Impermeabilitzant el paper. 
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Impermeabilització amb midó 
 

Substàncies emprades 
 

Solució de midó: 

 Aigua.........................................................................................280 ml 

 Midó................................................................................................5 g 

 Citrat de Sodi..................................................................................6 g 

 Clorur d‟amoni................................................................................6 g 
 

Es dissolen 5 g de midó en 80 ml d‟aigua. En una olla es fiquen 200 ml d‟aigua a escalfar. Quan comença 

a bullir s‟aboca la solució de midó i es deixa durant tres minuts. S‟ha d‟utilitzar la solució mentre estigui 

calenta. Aquesta solució també es pot conservar durant un temps a la nevera i en el moment d‟utilitzar-la 

s‟escalfa. La impermeabilització es porta a terme per mitja de pinzellades, rodet o immersió.  
 

Sensibilització 
 

Substàncies emprades 
 

Solució B: 

Dissolució de nitrat de plata al 10% 
 

Solució C: 

Àcid cítric al 5% 
 

Material emprat 
 

Balança 

Guants 

Cubetes 

Pinces 

Proveta 
 

Procediment 
 

Es prepara la solució de nitrat de plata i s‟aplica mitjançant pinzellades al paper un cop impermeabilitzat 

amb gelatina o midó. Aquesta aplicació es pot fer mitjançant la flotació, pinzellades o per rodet. Per tal 

d‟obtenir una bona imatge aplicarem la solució dues vegades si és possible. Durant la sensibilització del 

paper es fa servir la llum vermella del laboratori fotogràfic ja que és una substància molt sensible a la llum.  
 

El paper es deixa assecar, un cop sec, ja està preparat per fer un contacte i ser exposat a la llum solar, que 

durarà aproximadament 3-4 minuts. S‟ha d‟utilitzar quan més aviat millor, ja que podria perdre les seves 

propietats. 
 

Quan s‟ha obtingut la imatge es passa un bany de fixador per tal de que l‟emulsió no continuí sent sensible 

a la llum, es pot fer servir un fixador convencional per a fotografies en blanc i negre. Finalment es fa un 

últim rentat per tal d‟eliminar les substàncies impures i aconseguir una imatge estable. Aquests dos últims 

procediments s‟efectuen amb llum vermella. 
 

8.3.- Cianotípia 
 

Aquest procediment l‟he fet sense la impermeabilització del paper, encara que si ho féssim segurament 

obtindríem millors resultats. 
 

Substàncies emprades 
 

Solució A: 

 Citrat fèrric amoniacal(verd).........................................................25 g 

 Aigua destil·lada.......................................................................100 ml 
 

Solució B: 

 Ferriacianur potàsic......................................................................13 g 

 Aigua destil·lada.......................................................................100 ml 
 

Solució C: 

 Aigua oxigenada......................................................................100 ml 
 

Material emprat 
 

Balança 

Guants 

Premsa utilitzada per tal que els negatius 

estiguin en contacte amb els papers 

sensibilitzats a l‟hora de l‟exposició. 
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Material químic necessari per 

fer la cianotípia. 

Cubetes 

Pinces 

Proveta 
 

Procediment: 
 

L‟emulsió sensible es prepara barrejant les solucions A i B, amb 

llum reduïda per no perdre sensibilitat. Per emulsionar es pot fer a 

pinzellades o deixant flotar el paper sobre la dissolució preparada, 

vigilant que la substància quedi ben repartida per la superfície.  
 

Per a l‟exposició a la llum el paper ha d‟estar ben sec, i 

preferentment acabat d‟emulsionar, ja que només es conserva durant 

uns dies. La capa sensible abans d‟estar exposada a la llum ha de 

tenir un color groc-verdós. L‟exposició ha de ser de llum solar o per 

mitjà d‟una llum ultraviolada situada a uns 15 cm.  L‟exposició 

durarà entre 10 i 15 minuts. Es pot veure que el paper ja està a punt 

quan les parts transparents del negatiu tinguin una coloració gris 

blavosa.  
 

Un cop acabada l‟exposició se submergeix en aigua, d‟aquesta 

manera s‟eliminen les sals fèrriques sobrants. El rentat continua fins que desapareix tot el vel groc de la 

imatge. 

Per obtenir uns blancs més purs i per intensificar el color blau cal submergir la imatge en una solució 

d‟aigua oxigenada. 
 

8.4.- Goma bicromatada 
 

Substàncies emprades 
 

Solució A:  

 Dicromat d‟amoni.........................................................................30 g 

 Aigua desltil·lada......................................................................100 ml 
 

Solució B: 

 Goma aràbiga..............................................................................40 g 

 Aigua destil·lada.......................................................................100 ml 

 Pigment...............................................................................(opcional) 
 

Material emprat 
 

Balança 

Guants 

Cubetes 

Pinces 

Proveta 
 

Procediment 
 

Per poder fer la solució B necessitem una goma 

aràbiga, preferiblement sense refinar, d‟aquesta 

manera no haurà sofert cap tractament i conservarà 

intactes totes les seves propietats. La goma es 

dissol molt lentament en aigua i ha d‟estar a 

temperatura ambient. Aquesta solució es pot 

conservar durant molt de temps si li tirem tres 

gotes de formol. 
 

Es prepara la solució A de dicromat, aquesta també es pot conservar bé si es guarda en ampolles fosques, 

s‟ha d‟emprar en temperatures superiors  a 20ºC si no la solució saturada pot precipitar.  
 

Un cop obtingudes les dues solucions preparem l‟emulsió que estarà composta per la solució de goma 

aràbiga, el pigment i la solució de dicromat. S‟ha de preparar amb la llum de laboratori. En primer lloc 

s‟aboca el pigment en un bol de ceràmica on més tard se li afegeix la dissolució de goma bicromatada.  

Amb un pinzell es barreja sense deixar que quedin grumolls, desprès se li afegeix la solució de dicromat. 

Un cop obtinguda l‟emulsió ja es pot aplicar sobre el paper que es vol sensibilitzar. Es fan pinzellades 

ràpides i creuades de manera uniforme i es deixa assecar a la foscor. 
 

Material necessari per l‟obtenció d‟imatges 

mitjançant el procés de la goma bicromatada. 
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L‟exposició es realitza posant el 

negatiu en contacte amb el suport 

emulsionat. La duració depèn, tant de 

la densitat del negatiu, com del color 

del pigment escollit. En general els 

blaus són els que necessiten menys 

temps d‟exposició. Un excés de llum 

produeix insolubilitat a la goma tant en 

les zones on ha incidit la llum solar 

com en las que no i si no es deixa el 

temps suficient pot ser que es perdin 

els detalls en determinades zones. 
 

A l‟haver exposat l‟emulsió al sol, hi haurà parts on la goma s‟haurà endurit proporcionalment a la llum 

rebuda, mentre que en les zones no afectades per la llum, la goma continuarà sent soluble i el colorant 

s‟eliminarà amb un rentat amb aigua. En el procés de revelat és on s‟ha de tenir paciència si es vol obtenir 

un bon resultat. El revelat és molt llarg, finalitzada l‟exposició es col·loca boca avall en una cubeta plena 

d‟aigua a temperatura ambient. Es mourà suaument la cubeta amb un lleuger vaivé. De manera immediata, 

l‟aigua es començarà a tornar groga (a causa del bicromat), quan l‟aigua canvia de color la renovem i 

repetim el procés unes 5 vegades, per obtenir la imatge es pot trigar aproximadament entre 30 i 45 minuts. 

Si la imatge ha estat massa temps exposada serà encara més difícil aconseguir que es dissolgui la goma, es 

pot intentar amb aigua calenta i passant els dits amb molta cura.
39

 
 

8.5.- Kallitípia 
 

Substàncies emprades: 
 

Solució A:  

 Citrat fèrric amoniacal (verd)........................................................20 g 

 Àcid cítric o tartàric.........................................................................5 g 

 Aigua destil·lada.........................................................................50 ml 
 

Solució B: 

 Nitrat de plata.................................................................................5 g 

 Aigua destil·lada...........................................................................20 g 
 

Material emprat: 
 

Balança 

Guants 

Cubetes 

Pinces 

Proveta 
 

Procediments: 
 

Per obtenir una bona imatge primer s‟impermeabilitza el paper 

amb una gelatina o midó, no és estrictament necessari però si 

convenient.  

Es prepara l‟emulsió a la llum de seguretat, es mesclen a 

proporcions iguals  les solucions A i B afegint 30 ml  d‟aigua 

destil·lada.  

Se sensibilitza dues vegades el paper per tal que l‟emulsió quedi 

distribuïda de manera uniforme i se‟l deixa assecar a la foscor. 

El temps d‟exposició és menor que en la cianotípia, oscil·la entre 

5 i 10 minuts segons el tipus de llum emprada. 

El revelat de la imatge s‟aconsegueix submergint el paper en 

aigua corrent durant uns minuts fins que l‟aigua es torni de color 

groguenc. La imatge se submergeix en una solució 1:15 de 

fixador fins que adquireix el to sèpia definitiu i es renta amb 

aigua durant uns 10 minuts. 

                                                 
39

 http://espanol.geocities.com/ctofoto/articulos_interes.html 

 

Material químic necessari per  a la 

utilització d‟aquest procés 

fotogràfic. 

Material a punt per sensibilitzar el paper. 

Exposant al sol un paper 

sensibilitzat mitjançant la kallitípia 

per fer un fotograma. 

http://espanol.geocities.com/ctofoto/articulos_interes.html
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Conclusions 
 

Després de mesos de feina arriba el moment de passar comptes de tot allò que he fet al voltant del treball 

de recerca.  
 

Al realitzar aquest treball he descobert tot un món que desconeixia i m‟ha obert les portes cap una nova 

afecció, la fotografia. Tot i que de petita vaig tenir oportunitats de conèixer aquest art, veritablement no 

havia sentit aquest interès fins aquest any.  
 

Fent aquest treball he pogut arribar a una sèrie de conclusions que exposaré a continuació: 
 

En la història de la fotografia d‟Espanya, Barcelona ha estat una de les ciutats més innovadores que va 

potenciar i defensar les noves tecnologies. Persones emprenedores van viatjar, van aprendre i van importar 

aquesta nova tècnica per als seus ciutadans. Aquest fet va ser produït per l‟interès d‟algunes persones, com 

l‟Antonio Fernández, Napoleón, pels avenços científics  i també ho va afavorir la proximitat de la nostra 

ciutat amb França. Segurament la gent d‟aquella època no es devia imaginar tot el que comportaria la 

fotografia uns segles més tard. Només cal mirar al nostre entorn per veure que ens envolten milions 

d‟imatges fotogràfiques, ja sigui en anuncis, revistes, llibres... Ara sabríem viure sense la fotografia? 

Segurament ens costaria bastant ja que ens hem creat la necessitat d‟enregistrar diferents moments de la 

nostra vida per tal de tenir records, hem creat un aprenentatge visual, etc. 
 

He comprès que un estudi fotogràfic del s. XIX com el dels Napoleón, era molt més complex que els 

estudis fotogràfics dels nostres dies. Era un món molt complicat on intervenien quantitat de persones, 

necessitava grans espais i  els seus propietaris havien d‟innovar contínuament en productes, tècniques, etc. 

per poder-se mantenir entre els millors estudis de la ciutat. 
 

Com en totes les coses els primers que van poder gaudir de la fotografia van ser la gent amb diners i poder. 

Per això la majoria de persones retratades en aquella època van ser la classe burgesa, nobles, reis i militars. 

Quan els avenços tecnològics van permetre que la fotografia deixés de ser una cosa tan exclusiva i tingués 

un procés més industrial, va poder arribar a les mans de gent no tan adinerada. La industrialització va 

permetre una major difusió i aplicació en molts àmbits de la vida quotidiana i cultural del país. 
 

Els procediments per a la captació d‟imatges que més s‟han utilitzat el llarg dels anys, sense tenir en 

compte la fotografia digital, han estat els basats en les sals  de plata ja que aquestes tenen una alta 

sensibilitat a la llum i permeten en general una bona definició. En aquest treball podem veure les sals de 

plata aplicades en els procediments del s. XIX, però les propietats d‟aquestes sals s‟han aplicat al llarg del 

temps i fins avui dia en el revelat de la fotografia en  blanc i negre.  
 

He descobert que ciència i tècnica sovint caminen juntes i que la feina científica té repercussions en 

l‟avenç de la societat. Conèixer i entendre tots els processos químics que tenen lloc per a la captació i 

revelat d‟imatges m‟ha permès entendre que fer pràctiques de laboratori, conèixer les estructures i 

propietats dels materials que utilitzem  té tot un sentit. 
 

Una qüestió bàsica per poder entendre i millorar les tècniques és analitzar les coses que fas, saber trobar 

els problemes i intentar trobar solucions. Ho podem veure reflectit al llarg de la història de la fotografia, 

en la mesura que apareixien nous procediments, milloraven la qualitat, el temps, la comoditat, etc. de 

l‟obtenció d‟imatges i també ho he pogut experimentar a l‟hora de centrar-me en la part pràctica. Moltes 

vegades no vaig obtenir els resultats esperats i vaig haver de descobrir d‟on provenien els problemes i 

tornar-ho a intentar. 
 

Respecte els procediments emprats a la part pràctica el més artístic és la cianotípia ja que el color li dóna 

tot un encant. El que té més definició és l‟albúmina perquè permet apreciar molt bé els detalls. I el més 

fàcil de fer és la kallitípia, segurament perquè només necessita una impregnació al paper abans de ser 

exposat. 
 

Avui fer una fotografia és un instant; en podem fer moltíssimes en un minut, esborrar-les, tornar-les a fer, 

etc. però fa només uns segles era tota una altra cosa. En aquella època es necessitava molt de temps, cura i 

paciència. En aquest treball he experimentat l‟obtenció manual de la fotografia i he intentat viure 

l‟aventura que van  córrer els fotògrafs del s. XIX. 
 

El treball m‟ha permès conèixer nous aspectes d‟àmbits bastant diferents. Primer en un àmbit teòric he 

pogut veure la història de la fotografia, els descobridors, les tècniques fotogràfiques del moment, la 

història de tota una família dedicada a la fotografia... En  un àmbit pràctic he comprovat la dificultat i 

mèrit que devia tenir en aquells temps ser un dels pioners d‟aquestes tècniques.  
 

El treball també m‟ha permès conèixer gent, entitats, llocs de Barcelona... ja que per obtenir tota la 

informació necessària m‟he hagut de moure per la ciutat. 
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