
VOCABULARI IMATGE 

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833): 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 un suport d’una al·leació metàl·lica, que abans havia impregnat 

amb sals de plata, el resultat de la imatge tardava molt en aconseguir-se atès que la 

placa es tenia que exposar a l’acció solar. 

Louis-Jacques-Mandé 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 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 
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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 conéixier 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, però va suposar sobretot una revolució en el món de la informació ja que 

va permetre cobrir el seguiment de la Guerra de Crimea i de la Guerra de Secessió 

nord-americana. 

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 el que 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. En no 

existir negatiu no permetia fer còpies. Era necessària una nova exposició per a 

realitzar una nova còpia. 
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William Henry Fox Talbot (1800-1877): Científic y filòleg Anglès, pioner en l’àmbit 

fotogràfic, ja que va ser l’inventor del procés negatiu - positiu en la dècada dels anys 

30. Consistia en aconseguir una imatge (positiu), a través d’un original (negatiu). A 

aquest procés se l’anomena calotip, i a diferència amb el daguerrotip és que aquesta 

era una única reproducció en suport de plata. La Royal Society dona a conèixer el seu 

invent al 1841. L’any 1835 va ser quan per primera vegada va aconseguir fixar la seva 

primera imatge. Al 1849 va presentar una nova patent en l’àmbit fotogràfic que 

consistia en utilitzar la porcellana com a suport fotogràfic.  

Calotip: 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: inventa les plaques humides o de colodión. És el procés de 

colodión de fabricació de negatius de plaques de vidre. Aquest procés va supera el 

calotip i el daguerrotip, en combinar el avantatges d’ambdós: produïa una imatge de 

grans detalls que es podia reproduir en grans quantitats. 
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Colodión: El mètode del col·lodió humit (una mescla de nitrocel·lulosa amb alcohol i 

èter), o placa humida, va ser una tècnica desenvolupada el 1851 per Frederick Scott 

Archer. Una placa de vidre era sensibilitzada a la llum, i després exposada i revelada. 

La gran novetat era que es produïa un negatiu del qual es podien obtenir diverses 

còpies idèntiques, a diferència del daguerreotip, que era únic, i se n'abaratien molt els 

costos. El fotogravat és un procediment que permet l'obtenció, mitjançant mètodes 

fotoquímics, d'una superfície d'estampació sobre una matriu de zenc a partir del suport 

fotogràfic d'una imatge. Inventat el 1879, va ser transcendent pel seu ús a la impremta. 

Ambrotip: mètode patentat pel nord-americà James Ambrose Cutting l’any 1845 i que 

s’utilitzà fins als volts de 1865. La seva característica principal és que  és un suport de 

vidre, l’ emulsió col·lodió humit i la imatge final, plata de revelatge físic, en partícules 

de mida petita i força fràgil.  

Placa de gelatina: Es considera al Dr. Maddox l'inventor de l'emulsió de gelatina, 

millorada i portada al mercat per John Burguess al 1873. Mitjançant plaques de 

gelatina seques es podien prendre imatges amb exposicions de 1/25 de segon, temps 

suficient per a prescindir dels trípodes. Això portà a la miniaturització de les càmeres. 

George Eastman: l’any 1888 inventà la famosa càmera Kodak. Tenia totes les qualitats 

per a la producció massiva i l'atractiu popular: era lleugera, compacta i el fotògraf no 

havia de revelar les fotos. Per primera vegada una càmera podia carregar-se amb 

pel·lícula de rotlle i amb una capacitat de 100 exposicions. 

Aviat van sortir les anomenades càmeres de butxaca, que no van ser possibles fins 

que es va perfeccionar l'emulsió de gelatina. Tenien capacitat per a 25 fotografies. 



Estenop: Un foradet (estenop, segons els antics grecs) és suficient perquè la llum que 

deixa passar, durant un temps determinat, sigui capaç de formar una imatge. 

Estenopeic: instrument òptic en què un petit forat fa les funcions d’una lent convergent, 

com per exemple la cambra estenopeica. 

Mordent: Substància que porten algunes tintes tipogràfiques per a fixar-les amb més 

intensitat o amb menys damunt dels impresos. 
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