
VOCABULARI IMATGE 
 
 

Joseph Nicephore Niepce: (1765-1833) fou un inventor francès i pioner de la fotografia,  

ell va batejar el procediment com a heliografia.A partir de 1793 va experimentar amb la  

presa i posterior fixació d'imatges i sembla que ho va aconseguir el 1824. Els temps  

d'exposició variaven entre 8 i 20 hores i l'efecte d'això es pot observar en la variació de  

les ombres en els objectes heliografiats. A partir de 1829 va col·laborar amb Daguerre.  

Niépce morí d'un atac de cor el 1833. 

 
 
 
Placa de Peltre: és una al·leació metàl·lica  impregnada amb sals de plata, que  
 
exposada  a l’acció solar donava el resultat de la imatge. 
 
 
 
Asfalt: és un material viscos, enganxifos i de color negre, utilitzat com aglomerant.  
 
També es utilitzat en impermeabilitzants. Está present en el petroli cru i compost quasi  
 
per complert de bitumen.
 

 

Louis Daguerre: (1787-1851) va ser un pioner de la fotografia amb la invenció i difusió  

del sistema del daguerrotip.D'origen basc, nascut a Cormeilles-en-Parisis, va treballar  

primer com a escenògraf teatral emprant la tècnica del diorama. En conéixer la  

invenció de la primera tècnica fotogràfica (heliografia) per part de Nicéphore Niépce es  

va associar amb ell per tal de millorar les tècniques de producció de diorames amb  

l'ajut de l'heliografia.En morir Niépce el 1833, Daguerre va perfeccionar la tècnica  

fotogràfica inventada pel seu antic soci i de forma oficial, el 9 de gener de 1839 l'  

Acadèmia Francesa de Ciències va adquirir la patent del daguerrotip i a la vegada va  

concedir una pensió vitalícia al seu descobridor. Malgrat que aquesta institució va  

declarar que la daguerrotipia era un regal per al món, en la pràctica Daguerre es va  
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reservar la patent per Gran Bretanya i va obstaculitzar la difusió de la fotografia en  

aquell país (mentre als Estats Units no hi havia restriccions i la tècnica es va estendre  

ràpidament).El gran paper i mèrit de Niépce al procés fotogràfic va ser reivindicat pel  

fill d'aquest davant el govern francès i finalment també va obtenir el reconeixement  

oficial.Daguerre va morir el juliol de 1851 a Bry-sur-Marne, prop de París, on hi ha un  

monument a la seva tomba. 

 

Daguerrotip: construït per Louis Daguerre i donat a conéixer el 1839, és un invent  

precursor de la fotografia moderna.Va ser, a més, un pont entre la càmera negra  

creada per Zahn i retocada per Joseph-Nicéphore Niépce i la càmera d'objectiu de  

l'alemany Petzvalen. Les publicacions del moment van donar a conèixer el nou aparell  

a la societat, que va suposar sobretot una revolució en el món de la informació, ja que  

va permetre cobrir el seguiment de la Guerra de Crimea. 

 Funcionament

Per a l'obtenció de la imatge es parteix d'una capa sensible de nitrat de plata estesa  

sobre una base de coure. A partir d'una exposició en la càmera, el positiu es plasma  

en el mercuri. Finalment, la imatge es fixa després de submergir la placa en una  

solució de clorur sòdic o tiosulfat sòdic diluït.A la fi de l'any 1840 s'havien aconseguit  

tres progressos tècnics en el daguerrotip. En primer lloc, es va aconseguir una lent fins  

a 22 vegades més brillant. A més, es va augmentar la sensibilitat de les plaques  

davant la llum al ser recobertes per substàncies halògenes (acceleradors o  

substàncies ràpides), amb la qual cosa el temps d'exposició es va reduir. Finalment,  

les plaques es van daurar per a enriquir els tons. 

 Inconvenients

• Temps d'exposició exageradament llargs, 60-90 segons.  
• Com que no hi havia negatiu no se'n podien fer còpies. Era necessària una 

nova exposició per a fer una nova còpia.  
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William Enry Fox Talbot: (1800-1877) definia la fotografia com "el llapis de la  
naturalesa", és a dir la forma com aquesta - la naturalesa- es representava a ella  
 
mateixa: imprimée par la main de la Nature . Va crear el calotip. De fet, The pencil of  
 
Nature va ser el títol d'un llibre del mateix fotògraf on va publicar 24 dels seus calotips. 
 
 

Calotip: és un mètode fotogràfic, creat per William Fox Talbot, basat en un paper  

sensibilitzat amb nitrat de plata i àcid gàlic que després de ser exposat a la llum era  

posteriorment revelat amb ambdues substàncies químiques i fixat amb hiposulfit.  

Aquest procediment resulta ser molt proper al de la fotografia d'avui dia, ja que produïa  

una imatge en negatiu que podia ser posteriorment positivada tantes vegades com es  

desitgés. Per a això es banya el paper negatiu en cera fosa perquè es torni transparent  

i així, després de sotmetre'l a un focus de llum o per contacte sobre altre paper idèntic,  

s'obté una imatge en positiu. El procediment va ser patentat l'any 1841 a Anglaterra, el  

que va limitar sensiblement la seva internacionalització, a diferència d'altres  

procediments. És conegut també amb el nom de Talbotip. 

 
 

Frederick Scott Archer: estava interessat en la litografia, i va començar les seves  

experiències amb la reproducció òptica d'imatges realitzant còpies d'obres d'art,  

utilitzant per això els dibuixos realitzats per la planxa pel seu fill. Els seus  

primers experiments, en 1813, utilitzaven gomes resinoses exposades  

directament a la llum del sol. El seu primer èxit en l'obtenció de mig sensible a  

la llum vi amb l'ús d'asfalt dissolt en oli.  
 

L'any 1814 va tenir la idea d'emprar una cambra fosca juntament amb les sals  

de plata sensibles a la llum per tractar d'aconseguir imatges fixes. Va començar  

utilitzant la pedra com a suport per fixar les imatges, encara que desistir aviat  
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pels grans problemes que comporta. Després, aleshores amb el paper, després  

amb el vidre i, finalment, amb diversos metalls com l'estany, el coure i el peltre. 

 

Va obtenir les primeres imatges fotogràfiques de la història l'any 1816, encara  

que cap d'elles s'ha conservat. Eren fotografies en paper i en negatiu, però no  

es va adonar que aquests podien servir per obtenir positius, així que va  

abandonar aquesta línia de recerca.  
 

Un parell d'anys després, ja en 1818, obté imatges directament en positiu,  

sacrificant d'aquesta manera les possibilitats de reproducció de les imatges, per  

serobtingudes les imatges úniques. 

Al procediment utilitzat. el va anomenar heliografía distingint entre heliograbats- 

reproduccions de gravats ja existents i punts de vista-imatges captades directament  

del natural per la camara. 

L'any 1826, és la seva primera fotografia coneguda i es conserva en l'actualitat a la  

Universitat de Texas. Realitzada uns deu anys després que aconseguís les primeres  

imatges, recull un punt de vista d'un carrer fixat sobre una placa de metall. Necessitar  

8 hores de temps d'exposició de la placa a la llum. Per realitzar aquesta fotografia  

utilitzá una planxa de peltre recoberta de betum de Judea, exposant la planxa a la llum  

quedant la imatge invisible; les parts del vernís afectades per la llum es tornaven  

insolubles o solubles, depenent de la llum rebuda. Després de l'exposició la placa es  

banyava en un dissolvent d'oli essencial d'espígol i d'oli de petroli blanc, disgregant les  

parts de vernís no afectades per la llum. Es netejava amb aigua, es pot apreciar la  

imatge formada per la capa de betum per als clars i les ombres per la superfície de la  

placa platejada.  
 
No va resoldre la qüestió de la fixació de les imatges, ja que les mateixes perdien  

nitidesa ràpidament amb el pas del temps fins resultar invisibles, no se'l considera  
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l'únic inventor de la fotografia, associant per això el seu nom al de Daguerre , qui va  

incorporar al procediment la utilització del iodurades de plata i el vapor de mercuri.  
 
A través dels òptics Chevalier, Niépce va entrar en contacte amb Daguerre amb qui va  

signar un contracte, per al desenvolupament i comercialització de l'invent. 

 
 
Colodion: és la dissoloció de nitrocel.lulosa (cotó- pólvora) en una barreja de dos parts  
 
d’èter i una de alcohol. Archer va descobrir que aquesta solució viscosa quedava  
 
reduïda, per evaporació, a una pel.lícula transparent i adhesiva. Després de ser  
 
sensibilitzada amb nitart de plata, la placa estava llesta per ser exposada a la càmera.  
 
Però la sensibilitat de la placa era menor conforme s’assecava el colodión. Per tot  
 
aixó, el procés fotogràfic havia de dur-se a terme mentre la placa era humida. 
 
 
 
 

Ambrotip: Antic procediment fotogràfic del retrat, consistent en l'obtenció de negatius  

molt tènues sobre plaques de col·lodió humit. Emulsió reposa sobre una placa de  

vidre, les imatges són de petit format i es presenten en estoig o emmarcades, imitant  

el daguerreotip. 

 
 

Ferrotip: Són imatges sobre metall, ferro o llautó, i es presenten amb petits paspartús  

de paper o bé ens arriben sense muntatge (fig. 18). El ferrotip fou la primera tècnica  

utilitzada per a fer fotografies amb màquines sense operador. 

 
 
Placa de Gelatina:llàmina de vidre recoberta amb una emulsió de gelatina i sals de 
plata. 
 

George Eastman: (12 de juliol de 1854 -14 de març de 1932), va ser el fundador de la  

Eastman Kodak Company i inventor del rodet de paper, que va substituir la placa de  
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cristall, amb la qual cosa va aconseguir posar la fotografia a la disposició de la gent del  

carrer. 

El rodet de paper seria també alguna cosa bàsica per a la invenció del cinema, ja que  

el seu ús es trobava en les creacions dels pioners del cinema com Thomas Edison, els  

germans Lumière i Georges Méliès. 

El 4 de setembre de 1888 Eastman va registrar la marca Kodak i va rebre una patent  

per a la seva càmera que usava el rodet de paper. Aquest mateix any llença al mercat  

la càmera Kodak 100 Vista, que utilitzava rodets de 100 fotos circulars i per a la  

campanya de promoció de les quals va encunyar la frase «Vosaltres premeu el botó,  

nosaltres fem la resta». 

El més important és que a partir d'aquest moment ja no es requerien grans  

coneixements en fotografia o en la utilització de productes químics. Aquesta càmera es  

venia ja carregada i llesta per a realitzar les fotos. Una vegada usada, es retornava a  

la casa que n'extreia el rodet, es revelaven les fotos i les retornava juntament amb la  

càmera ja carregada. 

Els preus eren molt econòmics, uns 25$ la càmera carregada i el rodet carregat i  

revelat només costava 10$. Això va suposar que l'ús de la fotografia es va poder  

estendre a tota la població, és per tant el moment de la socialització de la fotografia. 

Ja en l'any 1889 Eastman canvia el rodet de paper per un de cel·luloide i uns anys  

més tard elimina la incomoditat d'haver de retornar la càmera sencera, al començar la  

comercialització d'un rodet protegit que permet la seva col·locació i extracció a plena  

llum. 

És en aquests anys quan sorgeix la fotografia de afeccionat tal com la coneixem en  

l'actualitat. Eastman, de caràcter complex, es va fer multimilionari gràcies a les seves  

innovacions, i va invertir grans sumes de diners en diferents obres benèfiques. 

No obstant això, la seva inestabilitat psíquica el va dur al suïcidi. Va deixar una nota en  
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la qual posava: «El meu treball està fet, per què esperar?» 

 
 

Estenop: Forat molt petit, per on passa la llum, i dins hi ha un material sensible. Per  

aixó s’anomena camera estenopeica. 

 
 
 

Mordent: Àcid, lleixiu o qualsevol substància corrosiva emprada en el tractament dels  

metalls per a atacar-ne la superfície. Els mordents són emprats en el procés de  

decapatge, com a substàncies decapants. 
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