


Posar en captivitat el que la mirada no pot retenir. Atrapar 
l’instant i fixar allò que, per la seva naturalesa, és fugisser. 
Aturar el temps per recordar, des del futur, com havien 
estat les persones i les coses. Com ens podem imaginar la 
transcendència que va suposar l’aparició de la fotografia 

des del nostre present hipersaturat d’imatges?

Tot era nou davant de l’invent que Louis-Jacques-Mandé 
Daguerre va presentar a l’Acadèmia de les Ciències de París 
el 1839, després de sumar les seves troballes a les dels seus 
predecessors i, de manera molt assenyalada, als treballs de 
Joseph-Nicéphore Niépce. Tan insòlit que va caldre crear 
un vocabulari específic que expliqués aquest descobriment, 
gràcies al qual els objectes es podien pintar ells mateixos amb 
una fidelitat inimitable. Les imatges de la càmera obscura 
deixaven de ser efímeres i es podien transportar al metall. 
Una vegada introduïda la placa a l’aparell, hi apareixia un 
dibuix exacte del punt al qual es dirigia la càmera. Després 
d’una breu operació de rentat, el dibuix era indestructible.

No hi ha dubte que el daguerreotip assenyala el naixement 
oficial de la fotografia, malgrat ser encara una imatge única 
sobre una placa de coure coberta d’una làmina polida de 
plata de reflexos canviants que a vegades es transforma en 
un mirall. Des del primer moment, però, els seus impulsors 
(i el rossellonès Francesc Aragó en seria el més notable) van 
entendre que aquesta innovació arribava per modificar la 
mirada del món i les seves representacions, tant científiques 
com artístiques. En l’àmbit popular, la descoberta va tenir 
un impacte universal que va impulsar la seva explotació 
comercial, va comportar millores en el procés i va suposar 
l’aparició de la primera indústria real basada en aquesta 

tecnologia: els estudis de retrats fotogràfics.

La col·lecció de 105 daguerreotips del Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI) de Girona que es presenta en 
aquesta exposició és fruit d’aquest moment d’optimisme 
tecnològic (en menys de trenta anys aparegueren, entre 
altres innovacions, el vapor per terra i mar, l’ús del gas, la 
telegrafia i la galvanoplàstia i es va construir el Canal de 
Suez) i respon al desig d’unes persones que expressaren 
la seva voluntat de permanència posant-se al davant de la 
càmera fotogràfica. De manera involuntària, sens dubte, 
però amb aquest gest obrien la porta a un món que mai no 

ens ha deixat de captivar.

Joan Boadas Raset i David Iglésias Franch, 
comissaris de l’exposició

LA MIRADA CAPTIVA



Aquesta és la primera mostra que resulta de la col·laboració 
entre Fundación MAPFRE i els arxius i les col·leccions de 
fotografia catalans. Aquesta cooperació és una de les línies 
bàsiques de programació del KBr, una tasca enriquidora per 
a totes dues parts, ja que permetrà contribuir a una visibilitat 
més gran de l’extraordinari patrimoni fotogràfic custodiat en 
institucions catalanes i a més, quan sigui necessari, intervenir 

en la seva restauració.
 

No és casual que aquesta primera exposició es faci en 
col·laboració amb el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI) de Girona, que atresora una col·lecció fotogràfica 
extraordinària. D’altra banda, els seus professionals i la tasca 
desenvolupada en les seves instal·lacions durant les darreres 
dècades han obtingut un reconeixement considerable en el 
món de la fotografia. Tampoc no és casual que comencem pel 
començament, mostrant una selecció dels primers objectes 
fotogràfics, avui ja molt llunyans però imprescindibles per 
comprendre el significat, el valor i el desenvolupament de 
la fotografia i també per apropar a tothom la història del 

mitjà fotogràfic des dels seus inicis.



La càmera obscura fou el primer aparell que va permetre 
copsar una imatge de la realitat, tot i que d’una manera 
efímera. Consisteix en una caixa buida totalment tancada 
a la llum excepte per un forat, on es col·loca una lent. Els 
raigs lluminosos penetren a l’interior del dispositiu a través 
d’aquest orifici i projecten a la placa instal·lada dins la imatge 
exterior reduïda, invertida i amb els seus colors i formes 

naturals. 

Aquest fenomen físic ja era conegut des de l’antiguitat, però 
va ser durant els segles xvi i xvii que científics com Leonardo 
da Vinci o Giovanni Battista della Porta en van definir el 
funcionament i les utilitats. Amb la càmera obscura, reproduir 
fidelment la realitat ja no va dependre només del talent 
de l’artista amb els colors de la seva paleta, sinó que per 
primera vegada hi havia un giny que tenia la possibilitat de 
capturar una imatge latent del món i fixar-la manualment 
sobre un paper, tot dibuixant-ne els contorns i les formes. 
Artistes de renom com Canaletto o Vermeer la utilitzaren per 
crear les seves obres, però també l’empraren molts artesans 
per realitzar els dibuixos que es convertirien en gravats de 
paisatges o vistes urbanes que després s’observaven a través 

de caixes d’òptica o mondo nuovos. 

LA CÀMERA OBSCURA



1787
Neix el 18 de novembre a Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise, 

França).

1803
A l’edat de setze anys entra a l’escola d’Ignazio Degotti, 

pintor dels decorats de l’Òpera de París.

1816
L’inventor Joseph-Nicéphore Niépce obté, mitjançant una 
càmera obscura, imatges en negatiu de la natura gràcies a 
una substància que es modifica en entrar en contacte amb 
la llum del sol, el clorur d’argent, amb què impregna la placa 
on es registrarà la imatge. No aconsegueix, però, fixar-les 

de forma permanent.

1822
Associat amb el pintor Joseph-Marie Bouton, inaugura, 
amb gran èxit, el Diorama de París, espai especialitzat en 

la presentació de grans murals amb efectes de llum.

1826
Té els primers contactes amb Niépce, que es mantindran 
fins a la mort d’aquest, el 1833, amb l’objectiu de millorar 

els procediments de fixació de la imatge.

1837
El 13 de juny se signa el contracte d’associació entre Daguerre 
i el fill de Niépce, Isidore, relatiu al nou procediment millorat 

pel primer.

1839
El 19 d’agost, el científic i polític rossellonès Francesc Aragó 
presenta a París el procediment del daguerreotip davant 
l’Acadèmia de les Ciències, amb la presència de membres 

de l’Acadèmia de Belles Arts de París.

1851
El 10 de juliol Daguerre mor a Bry-sur-Marne, municipi 

proper a París.

LOUIS-JACQUES-MANDÉ  DAGUERRE



L’excepcionalitat de la col·lecció de daguerreotips de l’Ajuntament 
de Girona es fonamenta en tres motius principals: d’una banda, 
en la importància de les peces que la integren, que permeten 
construir un relat sobre els primers anys de la història de la 
fotografia tant des del punt de vista tecnològic com cultural. 
D’altra banda, en la varietat dels objectes que aplega, ja que 
inclou des dels encapsulaments per a daguerreotips més 
característics com les caixes de fusta i les termoplàstiques, 
o els marcs europeus, fins a diversos artefactes de joieria en 
què s’inserien fotografies, a més d’imatges estereoscòpiques. 
En darrera instància, també en la singularitat del personatge 
que va crear la que és avui la col·lecció principal del CRDI, 
Ángel Fuentes (1955-2014), un conservador de fotografia 
que va estendre la seva ciència a ambdós costats de l’Atlàntic 
i que es va erigir com una figura mundial de primer ordre 

en l’àmbit de la daguerreotípia. 

Aquesta col·lecció conté principalment retrats d’estudi, 
individuals, de parelles o de grup, i dos retrats post mortem, 
a més de dues imatges estereoscòpiques que reprodueixen 
escultures. Gràcies a les inscripcions que hi ha en algunes 
caixes o marcs s’han pogut identificar algunes autories, 
com ara els noms dels nord-americans Robert A. Carden 
(Carden & Co), Charles C. Harrison, H. T. Sherrill, Josiah 
W. Thompson, Walter B. Eastman, Rufus P. Anson i Silas 
(Samuel) A. Holmes; dels anglesos Henry Negretti i Joseph 
Zambra; i del fotògraf francès Franck (François-Alexandre-
Louis-Marie de Gobinet Villecholles), instal·lat a Barcelona.

Aquesta mostra de daguerreotips ens brinda una ocasió per 
acostar-nos al coneixement d’aquesta tècnica fotogràfica 
i també per donar a conèixer una de les col·leccions més 

destacades del nostre país. 

LA COL.LECCIÓ



La presentació, el 1851, de l’estereoscòpia al Crystal Palace de 
Londres en el marc de l’Exposició Universal va representar 
la culminació d’un procés de recerca que va capitalitzar 
el científic i inventor britànic Charles Wheatstone (1802-
1875), que el 1838 havia publicat els fonaments teòrics de 
l’estereoscòpia a la Royal Society de Londres. Va ser, però, 
un altre destacat científic i inventor britànic, David Brewster 
(1781-1868), qui va adaptar la tècnica a un format adequat 
per a la fotografia i qui, per tant, li va donar una sortida 
comercial, sobretot després d’associar-se el 1850 amb l’inventor 
francès Jules Duboscq (1817-1886). D’aquesta manera, la 
fotografia assolia una nova fita, la tridimensionalitat, basada 
en el principi segons el qual la visió humana és binocular, 
és a dir, cada ull rep la mateixa imatge des d’un angle o 
punt de vista lleugerament diferent a causa de la separació 
d’uns 65 mm existent entre els ulls, de manera que es creen 
dues imatges lleugerament diferents que, en superposar-se, 
produeixen una imatge tridimensional. Més enllà del fenomen 
tecnològic, l’estereoscòpia va donar peu a un fenomen social: 
la comercialització de la imatge estereoscòpica, gràcies a la 
seva tridimensionalitat, va fer que l’estereoscopi passés a 
formar part del conjunt d’espectacles visuals del segle xix, 

precedents tots ells del cinema, i també de la televisió. 

ESTEREOSCÒPIA

H. Negretti & Zambra 
(Henry Negretti i Joseph Zambra)

The First Whisper of Love 
(El primer xiuxiueig d’amor), c. 1851-1860

Daguerreotip estereoscòpic, 8 × 17 cm
CRDI. Col·lecció Joan Basseda Casas



La inclusió d’imatges fotogràfiques en diferents tipus de 
joies data de cap al 1840, és a dir, de pràcticament el mateix 
moment que es va inventar i comercialitzar el daguerreotip el 
1839, i aquesta pràctica va tenir continuïtat en les tècniques 
fotogràfiques successives: l’ambrotip, el ferrotip i les còpies 
en paper. La foto-joieria va gaudir de gran popularitat tant 
als Estats Units com a Europa i es va convertir en un objecte 
habitual entre les classes benestants. La inclusió del retrat 
d’una persona en un objecte de valor aportava un component 
de personalització a la joia alhora que aquesta adquiria un 
valor sentimental. Així doncs, es va desenvolupar tot un 
mercat al voltant d’aquestes joies, que responien a finalitats 
decoratives, funcionals o commemoratives. L’elenc de joies 
contenidores de daguerreotips que es coneix és molt ampli 
i variat: braçalets, arracades, recollidors de cabell, collarets, 
penjolls, rellotges, medallons, sivelles, medalles, botons i 

imperdibles, entre d’altres. 

JOIERIA

Autoria desconeguda
Retrat d’un home, c. 1840-1860
Daguerreotip ( joieria), 4 × 5 cm 

CRDI. Col·lecció Ángel Fuentes de Cía



Aquest procediment fotogràfic, contemporani del daguerreotip, 
fou el primer procediment negatiu-positiu, cosa que vol dir 
que, a diferència dels daguerreotips, els calotips permetien 
obtenir múltiples còpies, si bé les imatges no eren tan nítides a 
causa de les irregularitats de la superfície del paper. L’inventor 
d’aquest procediment fou el britànic William Henry Fox 
Talbot (1800-1877), que el va patentar el 1841 limitant-ne 
d’aquesta manera l’ús: a diferència del daguerreotip, que 
l’Estat francès havia «regalat al món», la pràctica de la 
calotípia requeria pagar un import. Per donar a conèixer 
el procés, Talbot va publicar The Pencil of Nature [El llapis 
de la natura] (1844-1846), el primer llibre il·lustrat amb 
fotografies el títol del qual suggeria l’absència d’intervenció 
humana i la manera en què la naturalesa es representava 

a si mateixa. 

CALOTÍPIA

William Henry Fox Talbot
La torre, Lacock, 1844

Calotip
Girona, Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol



Tecnològicament, la fotografia va assolir algunes fites que 
van permetre més possibilitats de comercialització i, en 
conseqüència, fer-ne un ús més extensiu. El col·lodió humit 
(1850) com a procediment negatiu i la còpia de paper a 
l’albúmina (1851) com a procediment positiu van constituir 
un binomi que va marcar una època, gairebé fins al final 
del segle xix. Aquests dos procediments superaven algunes 
limitacions tècniques dels seus precedents, entre les quals 
la no-reproductibilitat del daguerreotip o la pobra definició 
de la imatge que oferia el calotip (negatius sobre paper). No 
obstant això, en la seva variant de l’ambrotip, el col·lodió 
humit va conviure i competir amb el daguerreotip a partir del 
1854. L’ambrotip és un negatiu al col·lodió subexposat que, 
amb la inclusió d’un fons negre, permetia veure la imatge 
en positiu, i es presentava emmarcat o encapsulat. Era més 
econòmic, i a la dècada del 1860 va aconseguir desplaçar el 
daguerreotip. A la dècada següent fou reemplaçat per un 
altre procediment al col·lodió, el ferrotip, un positiu directe 

de càmera sobre llautó.

COL.LODIÓ HUMIT

Autoria desconeguda
Ambrotip, part del conjunt Retrats d’estudi, c. 1840-1870

4 daguerreotips i 8 ambrotips
CRDI. Col·lecció Ángel Fuentes de Cía


