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1. CONTINGUTS HISTÒRICS: LA CAPTACIÓ D’IMATGES. 
 
"Creo que todas las imágenes son consanguíneas. No hay imágenes 

autónomas. La imagen mental, la imagen virtual de la consciencia, no se puede 

separar de la imagen ocular de los ojos, ni se puede tampoco separar de la 

imagen corregida ópticamente, de la imagen de mis gafas. Tampoco se puede 

separar de la imagen gráfica dibujada, de la imagen fotográfica. Creo en un 

bloque de imágenes, es decir, en una nebulosa de la imagen que reúne imagen 

virtual e imagen actual. Les ruego me perdonen por hacer una lista de estas 

imágenes: imagen mental, imagen ocular, imagen óptica, imagen gráfica o 

imagen pictórica, imagen fotográfica, imagen cinematográfica, imagen 

videográfica, imagen holográfica, y por último, imagen infográfica. Forman una 

sola y misma imagen. Creo que todo el trabajo de los behavioristas sobre la 

distinción entre imagen virtual e imagen real está superado hoy en día". 

VIRILIO, Paul, "Todas las imágenes son consanguíneas". 

 

1.1. La cambra fosca. 

 
El concepte Cambra fosca s’aplica a una habitació o capsa buida totalment 
tancada a la llum excepte per un forat. Els raigs lluminosos, que provenen de 
l’exterior il·luminant, penetren a través d’aquest orifici a l’interior de la cambra i 
projecten a la paret contrària a la del forat la imatge exterior reduïda, invertida i 
amb els seus colors i moviments naturals (fenomen natural conegut des de 
l’antiga Grècia clàssica). 

 

 
Grabat del funcionament de la cambra obscura 

 
 
 
 
 



 

Sèquia, 1 – 17001 Girona  
Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047   
educacio€@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat 

Museu del Cinema   

Servei Educatiu                                                                               
 

ANALÒGICS VS DIGITALS 
GUIA DIDÀCTICA PEL PROFESSOR 

 

 

4 

Què es pot observar en una cambra fosca? 
Quan la llum de l’exterior entra en un una habitació o capsa completament 
fosca, a través d’un petit forat, es formarà una imatge de l’escena en la 
superfície situada enfront de l’orifici. Els raigs convergeixen en un feix de la 
mida del forat. Feix que torna a obrir-se i projectar-se sobre la superfície, on 
podrem veure la imatge capgirada, perquè les ones de llum continuen rectes al 
passar per un forat més gran que la seva longitud d’ona. Les ones que a 
l’exterior són a dalt quan passen per l’orifici es posen a la part de baix. La 
nitidesa de la imatge sol ser escassa perquè els raigs lluminosos no es troben 
enfocats (no convergeixen en un sol punt) sinó que convergeixen en un petit 
feix de la mida del forat. 
 
UNA MICA D’ÒPTICA: 
El raig de llum es desvia de la seva trajectòria quan es troba amb un cos opac i, 
després d’il·luminar l’objecte en aquest punt, el feix de llum rebota seguint 
l’angle de reflexió. 
Segons aquest principi, cada un dels raig reflexats porten al seu extrem un punt 
de la imatge d’aquest objecte que va produir el reflexe. Per això, des del punt 
de vista de la percepció visual, la imatge d’un objecte pot ser entesa com un 
conjunt infinit de punts que circulen per l’espai a l’espera d’un lloc on revelar-se. 
La imatge òptica és el principi bàsic de tots els sistemes de captació o registre 
de imatges i fonamenta també la cambra fosca, considerada per això el model 
simbòlic d’aquest esquema perceptiu. 

 
UTILITATS HISTÒRIQUES DE LA CAMBRA FOSCA 
La cambra fosca és un dels dispositius de generació d’imatge més simple i 
podem considerar-lo també el primer mitjà tecnològic vinculat a la imatge en 
moviment. No se sap amb precisió ni qui, ni quan la va descobrir; però sabem 
que abans de ser utilitzada com a instrument gràfic o fotogràfic va ser un espai-
receptacle útil per a profunditzar i observar la naturalesa amb interessos 
empírics o científics, com per exemple els eclipsis. 
En el camp de l’art, va ser usat per exemple per Leonardo da Vinci que la va 
incloure com a instrument de dibuix. 
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1.2. Evolució de la captació d’imatges. 
 

Segle XIX 
La Heliografia i el seu inventor Joseph Nicéphore Niépce són considerats la 
base de la fotografia moderna. L’any 1826, mitjançant una exposició de 8 
hores, s’aconsegueix la que és considerada la primera fotografia (o imatge 
perenne) de la història. Es tracta d’una imatge presa des del laboratori de 
Niépce i que mostra els terrats que es veien des de la seva finestra, aquesta 
imatge s’anomena: Punt de vista des de la finestra de Le Gras. 
 
 

 
Primera heliografia: Punt de vista des de la finestra de Le Gras 

 
 

El principi d’aquesta tècnica és aplicar a la cambra fosca una impregnació de 
betum (una espècie de quitrà natural conegut des de l’antiguitat) com a capa 
sobre vidre o metall, la qual s’enduria en relació a l’exposició a la llum. Després 
la placa es rentava amb oli essencial d’espígol i la imatge endurida romania a la 
superfície. 
 
En morir Nièpce, va seguir la investigació els seu soci Louis Jaques Mandé 
Daguerre, qui, cap a l’any 1831, va fer les primeres fotografies en planxes 
recobertes amb una capa sensible a la llum amb iodur de plata, amb 
exposicions de varis minuts, no hores com la heliografia. Aquestes fotos no 
eren permanents perquè les planxes ennegrien gradualment i la imatge 
acabava desapareixent. En les primeres fotografies permanents aconseguides 
per Daguerre, la planxa del revelat es recobria amb una dissolució de sal 
comuna. 
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Joseph Nicéphore Niépce Louis i Jaques Mandé Daguerre 

 

Paral·lelament als perfecionaments al sistema de Daguerre, l’anglés Henry Fox 
Talbot va desenvolupar un procediment fotogràfic que consistia en utilitzar un 
paper negatiu a partir del qual podia obtenir un número il·limitat de còpies. 
Talbot va descobrir que el paper recobert amb iodur de plata resultava més 
sensible a la llum si abans de la seva exposició es submergia en una dissolució 
de nitrat de plata, i àcid gàl·lic, dissolució que podia ser utilitzada també per al 
revelat de paper després de l’exposició. Una vegada finalitzat el revelat, la 
imatge negativa es submergia en trisulfat sòdic per a fer-la permanent. El 
mètode Talbot, anomenat Calotip, requeria exposicions d’uns 30 segons per 
aconseguir una imatge adequada al negatiu. 
 

 
Calotip en negatiu i positiu 

 

Tant Daguerre com Talbot van fer públics els seus mètodes al 1839. Aquell 
mateix any, John Eilliam Herschel dóna el nom de “fotografies” a les imatges 
fixes. 
 
En un període de tres anys, el temps d’exposició en ambdós procediments va 
quedar reduït a pocs segons. 
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2. CONTINGUTS ARTÍSTICS 
 
CONCEPTE DE FOTOGRAFIA EN EL CINEMA 
La fotografia en el cinema és un aspecte que sol passar desapercebut a la 
majoria del públic o que es pot arribar a confondre amb la categoria 
d’escenografia. No obstant, juga un paper fonamental per a una pel·lícula i la 
capacitat de transmetre i reforçar una història. 
De manera simple podríem dir que la fotografia en el cinema és l’art d’entendre 
i dirigir la llum en un pla dinàmic. 
 

 
Barry Lyndon de S.Kubrick com a icona de fotografia del cinema. 

 
El director de fotografia és un rol importantíssim que s’encarrega de l’aspecte 
visual de la pel·lícula, d’aquest art, i ha de trobar-se en total sintonia amb el 
director per tal de poder materialitzar les idees, o imaginari, en imatges reals. 
A nivell pràctic, per a analitzar la imatge una pel·lícula podríem tenir en compte 
els següents aspectes: 
 

• Esquema compositiu.  
• Escala del pla. 
• Ús de la llum. 
• Perspectiva. 
• Textura. 
• Color. 
• Ombra. 
• Enquadrament.  
• Moviments de càmera. 
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3. CONTIGUTS CIENTÍFICS 
 
FOTOGRAFIA ANALÒGICA 
 

Des dels inicis de la fotografia s'ha treballat en espais estancs a la llum per a 
poder preservar els materials sensibles. El processat de les fotografies, és a 
dir, el revelat de la imatge latent (invisible fins que no es fa el procés de revelat) 
en els negatius i la posterior ampliació i positivat per a obtenir còpies en paper, 
ha determinat la pràctica fotogràfica.  

Cal tenir en compte que tot tractament químic del material fotogràfic es realitza 
dins del laboratori (actualment aquest procés el realitzen automàticament 
màquines, també estanques a la llum). 

Fins a l'obtenció de còpies en paper, un cop haguem tirat les fotografies, hem 
de realitzar tres processos diferents: 

1. Procés de revelat de la pel·lícula. Obtenció de negatius 
La pel·lícula fotogràfica, com qualsevol material fotosensible, s'ha de 
revelar. Hem de fer-hi aparèixer les imatges latents i eliminar la 
substància sensible perquè aquestes restin estables. Si la pel·lícula és 
de còpies en color o blanc i negre obtindrem el que anomenem negatiu. 
Si es tracta d'una pel·lícula de diapositives ja obtindrem les imatges tal i 
com són. 

 
2. Procés de positivat. Full de contactes 
Els negatius ens permetran obtenir les còpies ampliades sobre paper. 
Abans però, se'n fa una còpia sobre paper en positiu per a poder veure 
com quedaran les imatges i seleccionar aquelles que més ens interessin 
per a fer-ne ampliacions. Aquesta còpia s'anomena full de contactes 
perquè els negatius es dipositen a sobre d'un paper sensible, se'ls 
exposa a la llum i seguidament el paper es revela. 

 
3. Procés d'ampliació i copiatge 
Orientant-nos amb el full de contactes s'agafa la imatge del negatiu 
escollit i mitjançant l'ampliadora, es projecta la imatge del negatiu (com 
si fos una diapositiva) a sobre del paper sensible. La distància de 
projecció ens permet escollir la mida de l'ampliació. La imatge 
impressionada a sobre del paper ja apareixerà en positiu. Després  
caldrà revelar el paper. Aquesta operació es pot realitzar  
tantes vegades com vulguem segons còpies necessitades. 
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FORMATS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PEL·LÍCULES 
FOTOGRÀFIQUES 
El format d'una pel·lícula depèn del tipus de càmera que s'utilitzi. La pel·lícula 
de 35 mm és un dels formats estàndards del mercat i que més s'utilitza (o 
utilitzava). La mesura de les imatges que produeix són de 24x36 mm. Hi ha 
carrets de pel·lícula de 12, 24 o 36 fotogrames, pel·lícula de 110 mm. Aquesta 
classe de pel·lícula genera fotogrames molt petits i de baixa qualitat. La 
pel·lícula de 120 a 220, és la que utilitzen les càmeres de mig format . 
S'obtenen imatges de 4,5x6, 6x6, 6x7, 6x9 cm. 
 
Pensem que si la qualitat de la imatge és elevada, vol dir que s'ha utilitzat un 
fotograma més gran. 
 
FACTORS DE CONVERSIÓ 
Quan treballem amb elements químics cal ajustar-se detingudament a les 
quantitats a emprar i la temperatura de treball, ja que són els factors claus per 

 

MATERIAL NECESSARI PER AL REVELAT 

Per a realitzar el procés de revelat es necessiten una sèrie de substàncies 
químiques. Es comercialitzen en ampolles i per a utilitzar-les s'han de diluir en 
aigua. Els líquids, un cop preparats, s'aboquen en unes cubetes especials on 
s'hi aniran dipositant els papers sensibles per a ésser revelats. Concretament 
necessitem tres líquids per a fer tot el procés. Per ordre d'utilització són: 

1. Revelador: 
El revelador ennegreix les parts afectades per la llum. Transforma les 
molècules de sals de plata en plata metàl·lica negra. Per tant, fa aparèixer la 
imatge latent del material sensible. 
 

2. Bany d'atur: 
El bany d'atur és àcid acètic. Atura l'acció del revelador i impedeix que la 
imatge es continuï revelant i ennegrint. 
 

3. Fixador: 
El fixador transforma els halurs de plata que no han estat afectats per la llum 
en sals solubles. Així el paper perd la sensibilitat que encara té i la imatge es 
fa estable. Si no es fixés la imatge el paper continuaria essent sensible i quan 
li toqués la llum s'aniria enfosquint. 
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aconseguir uns bons resultat. Tots els químics que trobem al mercat són en 
format concentrat i serà necessari diluir-los amb aigua per poder treballar amb 
ells. Les proporcions de químics poden variar entre marques però sempre 
s’indiquen amb una fracció (1/10, ¼...). Això fa referència a la quantitat de 
químic respecte al volum final (a diluir amb aigua). 
 

FOTOGRAFIA DIGITAL 

Procés de revelat en fotografia digital 

En fotografia digital no necessitem ni negatius ni contactes. Les imatges ja són 
processades a dins la càmera i es converteixen en fitxers digitals que després 
podem veure en una pantalla i que podran ser projectats a sobre d'un paper 
sensible. Per tant, si se'n volen obtenir còpies en paper fotogràfic només 
s'haurà de realitzar l'últim procés que hem esmentat: el revelat del paper.  
De fet, es pot prescindir d'aquest procés si no necessitem còpies en paper o si 
optem per fer-les a traves d'una impressora. 
 
4. CONTINGUTS FÍSICS A TREBALLAR SOBRE LA FOTOGRAFIA A 
L’AULA: 
 
Posem a disposició de vosaltres la web bigshotcamera.com creada per 
complementar el treball fet al taller. En l’apartat “aprèn” trobareu explicacions 
teòriques i un divertit trivial sobre els següents continguts: 
 

- Generador de potència (la dinamo com a generador- treballat al taller) 
- Òptica i lens  
- Digitalització de la imatge: scanner i sensor 
- L’ull humà 
- El LED com a flash 
- Les pantalles LCD 
- Circuits electrònics 
- Processament d’imatges  

... 
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