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La col·lecció de daguerreotips  
del Centre de Recerca i Difusió 
de la Imatge (CRDI) — Girona



«Anunciem un descobriment important del nostre 
cèlebre pintor del Diorama, el senyor Daguerre. Aquest 
descobriment té alguna cosa de prodigiós. Trastoca totes 
les teories de la ciència sobre la llum i l’òptica, i provocarà 
una revolució en les arts del dibuix». Amb aquestes paraules 
anunciava el periòdic La Gazette de France, en el seu 
número del 6 de gener del 1839, l’aparició del daguerreotip, 
el primer producte difós i comercialitzat de la història 
de la fotografia, un «prodigi fisicoquímic» que va obrir la 
porta a obtenir imatges fixes de la realitat visible. Prenent 
aquest invent com a tema central, Fundación MAPFRE 
presenta al seu Centre de Fotografia KBr de Barcelona la 
primera de la sèrie d’exposicions que té previst organitzar 
en col·laboració amb diverses institucions catalanes per 
mostrar-ne el ric patrimoni fotogràfic. 

Després de la tasca duta a terme per Joseph-
Nicéphore Niépce (mort el 1833) relacionada amb la 
sensibilitat de la llum a les sals d’argent, el 1836 Louis-
Jacques-Mandé Daguerre va obtenir per primer cop una 
imatge sobre una placa banyada amb aquestes sals: va  
ser el primer daguerreotip, que va continuar perfeccionant 
fins que va presentar l’invent el 7 de gener del 1839. 

Autoria desconeguda, Retrat de tres homes, c. 1850-1855. Daguerreotip, 1/4 de placa. 
CRDI. Col·lecció Ángel Fuentes de Cía



La revolució daguerreotípica aviat es va estendre 
per tot Europa, inclosa Espanya, on també va tenir una 
repercussió immediata. Dinou dies després que es 
presentés el procediment a l’Acadèmia Francesa de les 
Ciències, a París, el Diario de Barcelona ja se’n feia ressò. 
El paper de la premsa va ser determinant a l’hora de 
difondre la importància d’aquest invent, que feia possible 
la permanència de les imatges «fugisseres» de la realitat 
visible. Els diaris de tot el món, inclosos els espanyols, van 
anar publicant les notícies que arribaven de París sobre 
els avenços obtinguts pel daguerreotip des que es va 
anunciar la seva existència a començaments del 1839 fins 
que fou presentat oficialment el 19 d’agost d’aquell any i 
les posteriors demostracions públiques de Daguerre al 
setembre. Mentre que en els diferents països europeus  
la seva difusió fou sobretot a càrrec dels daguerreotipistes 
que oferien el seu producte a les grans ciutats, a Espanya 
els qui es van interessar per l’invent van ser científics 
prometedors en formació. No va ser fins al 1842 que 
va aparèixer a Espanya una obra que contenia vint-i-un 
aiguaforts fets a partir de daguerreotips, España. Obra 
pintoresca, amb text d’un jove Francesc Pi i Margall.  

Autoria desconeguda, Retrat de família, c. 1850-1854. Daguerreotip, 1/6 de placa.
CRDI. Col·lecció Joan Basseda Casas



A partir d’aleshores es van anar succeint els llibres il·lustrats 
d’aquesta manera. Per primer cop, la fotografia s’introduïa a 
les pàgines impreses i assolia, així, una gran divulgació. 

A partir de les col·leccions del Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona i 
d’altres institucions com el Museu del Cinema – Col·lecció 
Tomàs Mallol de la mateixa ciutat, l’exposició fa un 
recorregut per la història dels orígens de la fotografia a 
través d’una selecció de daguerreotips datats entre les 
dècades del 1840 i el 1860 i amb formats que van de la 
mitja placa al novè de placa. Es presenten, a més, diverses 
menes d’encapsulament d’aquestes imatges, des de les 
caixes de fusta amb cobertes de pell i les termoplàstiques 
típiques dels Estats Units fins al sistema europeu o francès, 
consistent en un marc obert a l’estil dels emprats per a 
les pintures. Quant al contingut de les imatges, es tracta 
principalment de retrats d’estudi: individuals, de parella  
o de grup i post mortem, i s’exposen a més dues imatges  
en format estereoscòpic que reprodueixen escultures. De la 
majoria d’aquestes obres se’n desconeix l’autor, tot i que en 
alguns casos ha estat identificat gràcies a les inscripcions 
contingudes en els marcs, mentre que en general no es 

Autoria desconeguda, Retrat d’una dona, c. 1848-1860. Daguerreotip, 1/2 placa.
CRDI. Col·lecció Joan Basseda Casas



coneix el nom dels retratats, excepte quan les imatges  
duen alguna anotació. 

El Museu del Cinema de Girona també ha cedit per  
a la mostra objectes i utillatge vinculats al daguerreotip, 
entre els quals una caixa contenidora de productes 
químics, llums de laboratori fotogràfic o una paleta de 
colors per acolorir daguerreotips. Tots aquests materials 
ajuden a entendre no només el procediment tècnic i el 
desenvolupament del daguerreotip, sinó també el context 
històric i la cultura de la imatge d’una època que va tenir 
coneixement de la fotografia per primer cop a través 
d’aquest «invent». 

El recorregut expositiu es completa amb sengles 
audiovisuals que expliquen com es fa un daguerreotip 
i com ha estat el procés de restauració d’un grup de 
daguerreotips, assumit per Fundación MAPFRE de cara  
a aquesta mostra i com a part del seu compromís  
amb la conservació del patrimoni. Així mateix, s’inclouen 
unes fotogrametries que permetran obtenir una visió 
tridimensional de quatre daguerreotips de la col·lecció.

Aquest projecte s’ha treballat en el marc de recerca  
de l’escola CIFOG Cicles Formatius Girona.

Autoria desconeguda, Retrat d’un home, c. 1840-1860. Daguerreotip (joieria), 4 × 5 cm. 
CRDI. Col·lecció Ángel Fuentes de Cía



KBr Fundación MAPFRE
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona 
Tel. (+34) 932 723 180
infokbr@fundacionmapfre.org

Dates
Del 26 de febrer  
al 23 de maig del 2021

Comissariat
Joan Boadas Raset  
David Iglésias Franch

Horari
Dilluns: tancat
Dimarts—diumenges
(i festius): 11-19 h
Últim accés: 18:30 h

A partir de l’1 d’abril
Dimarts—diumenges
(i festius): 11-20 h
Últim accés: 19:30 h

Les sales es desallotgen
10 minuts abans del tancament

Entrades
General: 5 €
Reduïda: 3 €
Gratuïta: dimarts (excepte festius)
Grups: 3 € / pax

Servei d’audioguia
Disponible en català,  
castellà i anglès

Visita comentada
(servei de mediació)
Dimecres i dijous: 16-19 h  
Divendres i dissabtes: 
12-14 h, 17-19 h
Diumenges i festius: 12-14 h  
 
A partir de l’1 d’abril
Dimecres i dijous: 17-20 h
Divendres i dissabtes: 
12-14 h, 17-20 h
Diumenges i festius: 12-14 h
(informació a recepció)

Llibreria
Llibreria KBr by Juan Naranjo
Tel. (+34) 933 568 021
libreria@juannaranjo.eu

fundacionmapfrecultura 
@kbrfmapfre 
@KBrfmapfre

Explica’ns què t’ha semblat 
l’exposició: #KBrMiradaCautiva

kbr.fundacionmapfre.org/ca 
/exposicions/mirada-cautiva
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