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1 – Introducció   

 

La fotografia es hoy un elemento cotidiano profundamente enraizado en nuestros usos 
sociales, técnicos e incluso estéticos. La multiplicidad de usos de la tecnologia fotográfica es 
tan amplia que apenas reparamos en su importancia. Las imagenes fotográficas aparecen en 
la prensa, en los envases, en la publicidad, pero también existen aplicaciones fotográficas en 
medicina, en la industria . . . en la esfera privada y familiar, en el mundo del derecho y de la 
evidencia legal. En la mayoria de los casos en los que se utiliza la tecnología fotográfica su 
razón de ser lo constituye la fidelidad de sus registros, la analogia con el referente al que 
reproduce por medio de un proceso físico-químico, y desde hace poco tiempo físico-
electrónico1 

Aquesta és la concisa definició que fa Bernardo Riego de la fotografia, en destaca de 
manera especial la quotidianitat. Recentment, el 3-5-1018, l’historiador i arxiver Jep 
Martí Baiget en una conferència al CRDI de Girona ens deia que dels 7.000 milions 
d’habitants del planeta, la meitat fa fotografies cada dia, principalment amb un 
aparell telefònic i les envia a altres aparells o portals de difusió d’imatges; si 
comptem aquest volum d’imatges durant un any la xifra és . . . inimaginable. 

Tanmateix, i en vista de les dades que dona Martí, podem pensar que  Riego actua 
amb excessiva prudència quan diu «una parte de la información que nos llega . . . nos 
llega a través de las imágenes2», ja que més aviat podríem considerar un món amb 
un domini tirànic de la cultura visual. La informació que rebem té una 
preponderància del component visual abassegadora, les imatges ens envolten, ens 
acompanyen, ens conviden a consumir marcant uns estereotips icònics que associem 
al plaer, a la satisfacció o la distinció. La informació escrita o radiada remet a un espai 
visual imaginari que l’emissor ja sap que tenim, ens parlen lacònicament perquè ja 
pressuposen, i amb encert, que la imatge dels personatges, llocs o situacions que 
narren ens les podem fàcilment imaginar, les podem representar simultàniament al 
relat perquè les tenim emmagatzemades al nostre arxiu visual, els hem vist i les hem 
                                                           
1 Riego, Bernardo. La Introducción de la fotografia en España, un reto científico y cultural. Girona: CGC Ediciones, 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, 2000. (p.18) 
2 Idem. (p.10) 
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vist infinitats de vegades.  
A dret a llei són fets, llocs i persones que mai no hem observat directament però, la 
seva representació ens és familiar, coneixem les faccions de centenars de persones 
de molts àmbits que, com diem, no hem vist ni veurem mai però, en sentir-ne parlar 
tenim present la seva imatge, tant si val si està a l’altre banda del Món, els hem vist, 
bé, hem vist la seva fotografia, o una successió ràpida de fotografies —que fan que 
sembli que es moguin, que és el que fa el cinema i la televisió—.  
Pot ser que tampoc no hem viatjat però, coneixem els indrets més comuns i els més 
inversemblants del planeta, un planeta que fins i tot ens el podem representar 
globalment, veure’l tal com ho faríem des de un satèl·lit, veure com passen uns 
núvols per sobre nostre o veure’ls des de l’espai. 

Podem examinar en temps real, mitjançant webs repartides per tots els continents, 
infinitats de llocs, des de la torre Eiffel al mont Fuji. I per reblar el clau, mitjançant els 
nous sistemes de realitat virtual podrem gaudir, amb una sofisticada visió 
estereoscòpica, de les mateixes sensacions que tindríem de ser en un lloc quan en 
realitat estem asseguts al sofà de casa des del que còmodament podem viatjar per la 
més intrèpida muntanya russa o acaronar un cocodril sense temor a ser-ne devorat. 
Hom pot fer un paral·lelisme entre la fascinació d’aquest món d’imatges virtuals que 
tot just comença i el que podien tenir els visitants del diorama que Louis-Jaques-
Mandé Daguerre explotava a París als anys trenta del segle XIX, en les projeccions 
animades de la llanterna màgica a principis del mateix segle o els que van poder 
contemplar per primera vegada una placa de coure platejada que misteriosament i 
sense l’acció de l’artista, o més ben dit sent l’artista el sol amb uns estranys 
productes químics, representava fidelment indrets coneguts de les seves ciutats. 

Aquets milions d’imatges circulant alhora tenen però, un punt d’inici en un dia llunyà 
a França al llarg de l’any 1839. A Catalunya, i concretament a Barcelona encara més 
precís, el 10 de novembre del mateix any, en que uns homes de ciència lligats a la 
Real Academia de las Ciencias Naturales y Artes van dur a terme la presa de la 
primera fotografia mitjançant un procediment ideat per Louis-Jaques-Mandé 
Daguerre a París i que el metge i acadèmic català Pere Felip Monlau portà des de la 
mateixa ciutat en tornar d’un forçat exili.  
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2 – Motivació del treball 

El present treball té la voluntat d’exposar aquests primers anys de la fotografia a casa 
nostra durant el període 1839-1855 i en particular als fets que envolten l’arribada del 
procediment del daguerreotip i les seves primeres experimentacions pels acadèmics 
que les van dur a terme. El període cronològic escollit l’he fet en raó de considerar 
aquests anys com els determinants en la recepció i consolidació del nou procediment 
-a tot el Món. És en aquests anys  d’experimentació inicial dels primers fotògrafs el 
que portarà a consolidar ja el 1855 unes tècniques, uns procediments químics fiables, 
l’establiment plenament assentada d’una nova professió, la de retratista, i l’aparició 
d’una incipient indústria al seu voltant. He considerat aquesta data com la fi d’un 
període en el que la fotografia deixa de ser un procediment en mans d’homes lligats 
a la ciència, amb voluntats filantròpiques, i en conseqüència amb una càrrega 
romàntica per convertir-se en una activitat comercial3. 

En base a la bibliografia que sobre el tema s’ha publicat a dia d’avui, des de les 
clàssiques monografies sobre la història de la fotografia de Gerardo Kurtz, Lee 
Fontanella, Marie-Loup Souguez, Públio López Mondejar i Juan Naranjo entre altres, 
a autors que situen l’inici de la fotografia en relació a uns entorns socials i culturals 
com Bernardo Riego, Susang Sontag o Gisèle Freund, fins a estudiosos de la història 
de la fotografia amb treballs més recents que exploren documentació específica per 
resseguir trajectòries de fotògrafs i fets històrics puntuals, com els inicis del 
fotoperiodisme, l’arribada de la daguerrotípia o del format que caracteritzarà i 
popularitzarà el retrat a partir de 1855, la carte de visite. Són el cas de Jep Martí, 
Núria Rius, Garcia Felguera, i Àngels Solà entre altres. Tanmateix i atès que molta de 
la informació que aquests autors han fet servir l’han extret de la premsa i 
publicacions de l’època, també he anat a buscar els originals o digitalitzacions que 
aquests han fet servir per tal de contrastar-ne les diferents apreciacions. A la 
bibliografia s’exposa la llista de les diverses fonts consultades que a més de les 
citades monografies inclouen articles, catàlegs, portals específics sobre història de la 
fotografia, comunicacions i ponències com les que anualment es duen a terme a les 
Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía4.  
El treball, atès que el relat del període estudiat no presenta pels autors tractats una 
controvèrsia concloent que en facilitaria una formulació de tipus estat de la qüestió, 

                                                           
3 Núria F. Rius dona unes dades concloents en aquests sentit: l’any 1858 hi havia a Barcelona sis galeries de retrat, dos 

anys després, el 1860 arriben ja a la trentena. Rius, Núria F. “De la era primitiva de la fotografía a su modernidad: 

Franck de Villecholle (1816–1906)”. En I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía 1839-1939: Un siglo 
de fotografia. (p.197-208). Institución Fernando el Católico. (p.204) 
4 Organitzades per la Institución Fernando el Católico en col·laboració amb la Universidad de Zaragoza es fan cada 
tardor a Saragossa de la mà de l’historiador José Antonio Fernández Latas. 
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sinó que les diferents visions es poden considerar una complementarització, és doncs 
un relat contrastat d’uns fets situats en un entorn polític i social extraordinari, 
principalment les dècades dels anys 40s-50s del segle XIX i d’uns homes que podríem 
definir com a producte irrepetible del seu temps. 
 

Tot i que, la voluntat inicial del treball són aquests anys centrals del segle XIX a 
Catalunya en que la fotografia coneix la seva recepció i consolidació des de París; 
sembla però, indispensable fer-ne referència als seus antecedents en tant que, 
aquests primers intents i experiments són el bressol tant tècnic com intel·lectual 
d’aquest procés que, iniciat el 1839 amb l’arribada del daguerreotip, tindrà unes 
conseqüències transcendentals en la visió del món tal com l’entenem avui. 

Una motivació afegida és la meva feina com a fotògraf durant trenta anys en els 
camps de la publicitat i principalment del reportatge. Malgrat la curiositat sobre els 
inicis de la fotografia que tot fotògraf té, ni que sigui de forma latent, ha estat la 
realització d’aquest TFG el que m’ha ofert la possibilitat de capbussar-me en les 
beceroles de la fotografia, una feina que he trobat, al marge del resultat exitós o no 
del text final, apassionant.  

 

 

3 – Antecedents a la fotografia 

A l’aproximar-nos a un fet, i més si tindrà la transcendència—ja explicitada en la 
introducció— que té la fotografia, sembla necessari remetre’ns als antecedents, als 
elements que desembocaran en el fet mateix de la seva invenció.  

La majoria d’autors, en les seves monografies fan servir per exposar l’arribada de la 
fotografia un relat amb una estructura cronològica. És la manera en que entenem i 
construïm els esdeveniments històrics. A tall d’exemple i per la seva proximitat, ja 
que té a la fotografia com base, podem observar la presentació que de la història del 
cinema en fa el Museu del Cinema de Girona. La visita la iniciem en la sala dels 
instruments precursors que ja plantegen conceptes clau com les imatges projectades, 
l’animació manual d’aquestes —dibuixades a inicis del segle XIX— l’addició d’efectes 
com el so en els espectacles de fantasmagoria, etc. tot en un camí que es va 
complementant pels avenços tècnics i invencions, com la mateixa fotografia 
naturalment, fins a desembocar en el cinema. Una visió complementària d’elements 
que progressivament acaben donant lloc a la invenció en sí. Per tant també 
recollirem aquests precedents, però abans citarem el parer d’alguns autors que 
situen altres precedents de l’invent en uns àmbits que no són estrictament els 
tècnics: 
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El primer, Juan Naranjo5 és potser el més sorprenent ja que, en el seu text a La 
Introducció a la Història de la Fotografia a Catalunya nega precisament que els 
elements que reprodueixen efectes visuals anteriors tinguin res a veure amb la 
fotografia «l’únic referent que va tenir la primera generació que va veure néixer la 
fotografia va ser el mirall . . .» rebutja amb contundència un fet relativament 
consensuat «Entre alguns historiadors contemporanis hi ha hagut la tendència a 
associar la imatge fotogràfica a tot un seguit d’invencions com ara la llanterna 
màgica, la silueta, el fissionotraç i la càmera lúcida, que no tenen res a veure . . .»  

Una visió diferent la dona Lee Fontanella6 en la mesura que atorga als elements 
prefotogràfics la capacitat d’educar en una visió de la realitat més enllà de l’objecte 
real en sí. La imatge contemplada, tot i saber que no era real, era percebuda com una 
realitat, com una veritat absoluta de l’objecte representat «iba entrenándose la vista 
de una forma completamente nueva». Del Semanario Pintoresco Español del 8-1-
1837 explica que un tal senyor Roberston feia servir la llanterna màgica amb una 
perícia extraordinària. Tot i que comptava amb la col·laboració d’una certa ingenuïtat 
del públic, presentava l’escena d’una monja en un convent que, amb l’efecte que li 
conferia que la dita llanterna estigués muntada sobre rodes, juntament amb la 
projecció fixa del claustre, havia creat un resultat tant real del moviment que alguns 
espectadors s’aixecaven per deixa-la passar. Un fet que recorda la història, certa o 
no, de les primeres projeccions dels germans Lumière, en concret la de l’Arribada 
d’un Tren, en que el públic s’apartava atemorit per no ser víctima de les rodes de la 
locomotora. Aquesta nova visió empenyia a l’espectador a pagar vuit rals per veure 
quelcom que podia veure a . . . «una manzana de distancia». El que volia l’espectador 
era tenir una nova experiència, veure com a real una cosa que no ho era i perseguir el 
mite de la representació exacte del objecte representat. 

Fontanella detalla l’existència d’un diorama a Madrid que mereix l’adulació del 
mencionat Semanario Pintoresco Español, que el considera a l’alçada del de París —el 
prestigiós diorama de Daguerre— o els d’altres capitals europees. Situat en un local 
construït expressament al Paseo del Pardo al costat de la Platería de Martínez per 
Pablo Carrero, el seu propietari, rebia visites il·lustres com la de la princesa Isabel que 
amb set anys «recibió una de sus primeras impresiones prefotográficas, lo que quizá 
podria explicar su posterior fascinación por los primerísimos fotógrafos en España»7. 
Era tal la versemblança i la sensació de realitat que Souguez a La historia de la 
fotografía8 ens diu que al diorama de París els espectadors llençaven boletes de 
paper al decorat, per veure si es perdien o no en la llunyania de l’escena per 
cerciorar-se de si es tractava d’un decorat o d’una realitat, fins al punt de que el futur  
                                                           
5 Naranjo, Juan. Introducció a la història de la fotografia a Catalunya. Lumwerg Editores, 2000. (p.11) 
6 Fontanella, Lee. la historia de la FOTOGRAFIA en España: desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: El Viso, 1981.  
7 Idem. (p.23) 
8 Souguez, Marie-Loup. Historia de la Fotografía. Madrid: Cátedra, 1985. (p.43) 
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Carles X quan el visità llançà una moneda de dos francs d’or, com no podia ser d’altre 
manera donada la talla del personatge.   

Gerardo Kurtz9 és, amb diferència, qui dedica més atenció als antecedents 
prefotogràfics, del diorama en diu que el principal mèrit que tenia era crear una 
percepció d’autèntica realitat. Posteriorment la fotografia serà la materialització 
física de la mateixa il·lusió que experimentaven els observadors del diorama i altres 
espectacles fantasiosos. La percepció podia arribar a ser la mateixa però, sense el 
condicional temporal dels espectacles, l’efímer de la durada de la mateixa 
representació envers a la permanent representació de la fotografia. Aquest fet porta 
a Kurtz a afirmar «será pues la imagen fotográfica fantasia suprema, una fantasia 
materialitzada en el mundo real»10. Kurtz situa també els precedents de la fotografia 
en la voluntat de trobar un sistema de reproduir les imatges de forma múltiple, a un 
cost menor i amb una fidelitat superior que el gravat. Seria la voluntat d’inventar les 
futures arts gràfiques11 un dels elements precursor, si més no en quan idea, de la 
fotografia. 

El concepte de realisme en els elements prefotogràfics és també una visió 
compartida per Joan Boadas i David Iglésias12 fent referència, en aquest cas, al paper 
que fa la difusió del gravat13 en l’arribada de la fotografia. Pels mencionats autors la 
fotografia s’assenta sobre una cultura visual amb un mercat d’imatges consolidat, ja 
que la representació gràfica es present en tots els estaments de la societat. Amb una 
producció a partir de la litografia, de qualitat però cara, i una producció a partir de la 
xilografia mes senzilla i econòmica. Les publicacions periòdiques que insereixen 
textos junt amb atractives imatges impreses en gravat de fusta i conegudes en 
l’època com a “revistes pintoresques” com El Museo de las Familias o la citada 
anteriorment per Fontanella, el Semanario Pintoresco Español tenen una gran 
difusió. La imatge impresa gràcies a la xilografia conté «unes escenes que encara que 
avui ens semblin molt tosques tenen una enorme força comunicativa pels lectors de 
la seva època». El que sí que canviarà amb l’arribada de la fotografia serà la seva 

                                                           
9 Kurtz, Gerardo. La Fotografía en España, de los orígenes al siglo XXI. Summa Artis. Historia General del Arte vol. XLVII. 
Madrid: Espasa Calpe, 2001. (p.63-69) 
10 Idem. (p.66) 
11 Kurtz, fa una interesant reflexió sobre la diferenciació entre el valor de l’original i el de la còpia. En la fotografia, el 
concepte d’original és discutible en tant que, l’original en sí mateix ha estat concebut per a obtenir còpies. Més enllà de 
la raresa de l’original com a valor, les còpies, fins i tot les impreses, no tenen per que ser tingudes per merament com a 
còpies d’un original superior. Que l’original tingui una base fotoquímica i les còpies una a base de tintes no li confereix 
un valor més selecte. Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.44-46) 
12 Boades Joan i David Iglésias. Girona. Primeres Mirades. Girona: Ajuntament de Girona, 2003. 
13 El Museu d’Història de Barcelona MUHBA va organitzà recentment (21-6-17/14-1-18) una exposició de gravats dels 
segles XVI i XVII amb el títol Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona. Feta principalment amb 
gravats de la col·lecció Gelonch Viladegut, mostrava un univers als segles XVI i XVII farcit d’imatges procedents del 
gravat que corrien de mà en mà, en fulles volanderes i pasquins de tota mena que, en ocasions de forma barroera, 
usaven els partidaris o detractors de les dues fes. O sigui que ja en temps tan pretèrits existeix una consciència de 
representació gràfica impresa sobre un paper que, essent més o menys fidedigne, està profusament difosa. 
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percepció de veracitat ja que aquesta la fa la natura directament, els rajos lumínics 
del sol, sense la intervenció de la mà del gravador. És per tant una representació 
fefaent de la natura tal com és, sense la interposició més o menys destre del pintor o 
gravador, “una superioritat” envers el gravat. 

 Bernardo Riego14 situa els precedents en l’àmbit de les necessitats d’adaptació, 
d’adequar-se a un segle nou, al segle de la màquina on la industrialització requereix 
una forma de representació precisa en el seu desenvolupament tècnic que no pot 
confiar-se en el dibuix. Cal una representació més exacte, més veraç o més real que la 
que poden oferir les Belles Arts. Ja s’ha fet servir la càmera fosca com a element que 
copia més fidelment i s’ha usat per reproduir motius del natural per acolorir vaixelles 
en el que seria una primera aplicació industrial. Seria la raó que empeny als primers 
homes experimentadors, tots des de una basant científica i amb la visió de progrés 
pròpia del segle XIX. 

Una aportació diferent és la de Gisèle Freund15, sens dubte marcada per la seva visió 
com a sociòloga, que considera, que l’element precursor que impel·leix cap a 
l’experimentació a la conquesta de la fixació de les imatges no és tant la 
industrialització sinó, l’emergència de la classe social que l’encapçala. Aquesta, en 
tant que portadora de nous valors, cerca nous models de representació envers les 
formes clàssiques de les velles aristocràcies que tenien en la pintura el seu signe de 
distinció. 

Succintament referirem, sense aprofundir, alguns dels elements tècnics o aparells 
precursors de la fotografia que tots els autors citen, tret de Juan Naranjo òbviament.  
El primer referent és la càmera fosca (veure figura 1 de l’apèndix gràfic). Coneguda ja 
per Aristòtil, era usada pels pintors del renaixement i del barroc per ajudar-se a 
dibuixar, per a crear esbossos i per a perfilar-ne els detalls. Al segle XVIII es 
converteix en una atracció de fira on passavolants amb carretons mòbils les 
transportaven de poble en poble o s’exhibien en sessions privades a les cases nobles. 
El mateix periple el recorre la llanterna màgica, imatges pintades sobre vidre que es 
projecten sobre una superfície clara amb un aparell dotat d’un llum d’oli i un 
objectiu. Una atracció que s’anà sofisticant amb la inclusió de dibuixos articulats, de 
sons, llums i fum per crear una realitat sorprenent o més verídica de les imatges 
projectades, anomenats espectacles de fantasmagoria. Van ser una autèntica 
atracció per les classes acomodades que les programaven en les seves soirés i 
vetllades culturals als inicis del segle XIX. 

A mesura que milloren els equips òptics sorgeixen nous estris com la càmera lúcida 
que permet dibuixar un motiu fixant el dibuix amb un ull, mentre s’observa l’original 
                                                           
14 Riego, Bernardo. Op. Cit. «Dibujar la naturaleza por medios técnicos y no como artificio artístico estimula la búsqueda 
de nuevas soluciones» (p.21) 
15 Freund, Gisèle. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 



10 
 

amb l’altre. Els fissionotraç, un pantògraf que permet resseguir una silueta que es va 
dibuixant alhora. Els tutilumundi16 carretons firaires que per una obertura deixa 
veure imatges —gravats acolorits— amb unes lupes que permetien observar 
meravelles d’arreu el Món, d’aquí el seu nom. 

Això en quan als aparells, en l’altre element que intervé en la fotografia, la química, 
és coneguda la propietat que tenen alguns derivats de la plata d’enfosquir-se quan 
els hi toca la llum. Ja des de l’Edat Mitja es coneixia l’efecte del que anomenaven la 
luna cornata —el clorur o nitrat de plata— que s’aprofitava per a tenyir objectes i 
fins i tot els cabells.17 
Amb la luna cornata es feien experiments i jocs en els que es tapaven amb siluetes 
retallades, fulles d’arbres o flors, papers impregnats amb aquesta substància. Es  
deixaven a l’acció del sol, i quan es retiraven, quedava impressionat de forma 
fugissera el contorn dels objectes que havien fet de pantalla a la llum. D’aquí a usar la 
càmera fosca per aconseguir una reproducció, i no d’una silueta sinó, d’una autèntica 
imatge només hi anava un pas. 

És però, en el terreny de la voluntat ancestral d’aconseguir la permanència de la 
imatge reflectida sobre un mirall on es troba l’inqüestionable antecedent de la 
fotografia, és en aquesta idea on rau l’autèntic precedent o l’autèntic motor que 
empeny en la seva cerca, els estris tècnics aniran sempre a redós de la voluntat de 
capturar i fixar el reflex de la natura. És aclaridor com es va definint el procés 
fotogràfic a mesura que avança: la imatge pintada per la llum, el sol com a pinzell, la 
càmera com una retina . . . 
  

 

 

                                                           
16 Lee Fontanella a la historia de la FOTOGRAFIA en España fa una descripció acurada del tutilumundi i del diorama, així 
com un seguiment exhaustiu dels elements precursors de la fotografia. Per la seva part Marie-Loup Souguez a la 
Historia de la Fotografía té un apartat on descriu amb molta claredat la càmera fosca i fins i tot una «Anticipación 
literaria» (p.13) una ficció del segle XVIII escrita per Tiphaigne de la Roche que, en el que en diríem el gènere de ciència-
ficció, es descriu un país imaginari on la imatge reflectida en el mirall queda indeleblement fixada gràcies a uns esperits 
elementals. És però, Gerardo Kurtz qui dedica més atenció als elements prefotogràfics, és una referència obligada per 
tenir-ne una visió acurada. Kurtz, Gerardo. Op. Cit. (p.27-80) 
Tanmateix val la pena recordar que a finals dels anys 70s del segle passat encara hi havia en alguns llocs de la ciutat de 
Barcelona unes atraccions, fixes en aquest cas, amb unes caixes proveïdes d’uns visors que per un mòdic preu es podien 
contemplar vistes estereoscòpiques  . . . d’ indrets de la ciutat¡¡¡ que teníem a mà visitar-los personalment, tal com ho 
feien els visitants del diorama a Madrid l’any 1838. Val a dir que també exposaven vistes d’altres ciutats o curiositats 
com els dofins del zoo i les seves acrobàcies. Aquests moderns tutilumundis compartien sovint espai, com a la 
muntanya de Montjuic, amb una altre atracció, un “llargavistes” que ens acostava els detalls d’imatges llunyanes, uns 
detalls que, podíem observar millor si ens hi desplaçàvem in situ, però, i si el que ens oferien era en realitat una 
sensació com la que havien gaudit els nostres avantpassats a mitjans del segle XIX? Tal vegada convertir la 
contemplació d’uns elements prou trivials, en sorprenents per la forma de mirar-los? 
17 Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.24) 
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4 – La primera fotografia. Nicéphore Niépce i el misteri del dibuix fet per 
la llum. 

El personatge clau en aquest esdevenir del fets que conduirà a la invenció de la 
fotografia és Nicéphore Niépce (fig.2 i 3), es pot considerat no un precursor sinó, 
l’autèntic inventor en ser el primer que fixa de forma permanent aquets perseguit 
anhel de fer duradores les imatges obtingudes en la càmera fosca malgrat que, amb 
el temps, Daguerre, amb qui Niépce s’associarà, i el seu procediment, el 
daguerreotip, s’emportarà el mèrit de ser-ne el descobridor. 

Forçosament tots els autors consultats, sobretot a les monografies sobre la història 
de la fotografia hi dediquen una part important en les seves obres. Marie-Loup 
Souguez de forma senzilla en fa una explicació concisa i alhora precisa. Les seves 
fonts provenen de la correspondència entre Nicéphore Niépce i el seu germà 
Claude18 en que el primer li va donant detalls del progressos en els seus experiments. 
Es interesant constatar que Claude s’estarà a París i després a Londres intentant 
vendre la patent d’un motor de foc, el phyreolophore, un precursor dels motors 
d’explosió que havia de servir per «accionar los barcos sin velas ni remos»19 que ha 
inventat el mateix Claude tot començar el segle XIX.  

La data és rellevant per situar l’entorn en el que es va cuinant l’invent. Un entorn 
d’una família mitjana de propietaris de províncies que viuen de les rendes que 
produeix la seva propietat i amb temps lliure per dedicar-se a l’experimentació 
científica, tant en les ciències mecàniques com físiques o químiques al tombant d’un 
segle en que s’albira el canvi cap a la industrialització i on de forma empírica, s’estan 
resolvent i alhora formulant els principis fonamentals en aquests camps. Una 
dedicació, la científica, que prestigiava als seus practicants, alhora que, no els retreia, 
si podia ser de treure’n algun benefici20. Gisèle Freund cataloga a Nièpce com «esa 
classe de semisabios que por esta época abunda en los castillos y casas solariegas de 
la burguesía acomodada —monàrquica— en tales ambientes era de buen tono 
dedicarse a las experiencias científicas»21  

                                                           
18 Correspondència que Soguez deplora que estigui disseminada i cita per tenir-ne dates detallades: N. Niépce, 
Correspondance 1816-1829. I) Lettres 1816-17. Correspondance conservée au Musée de Chalôn-sur-Saône. II) 
Correspondance 1825-29, Rouen. Pavillon de la Photografie, vol. I, 1973; vol. II, 1974. Actualment a la web 
/niepce.com/ del Musée Nicéphore Niépce a Châlon-sur-Saône estan digitalitzades i es poden consultar junt amb altres 
documents.  
19 Marie-Loup Souguez. Op.Cit. (p.30)  
20 Gerardo Kurtz considera menys romàntiques les motivacions de Niépce, creu que és el benefici el motor de 
l’experimentació i inventiva dels germans Niépce. Contràriament a Souguez no els considera uns científics sinó, més 
aviat uns artesans preocupats per trobar guanys dels seus invents «un espíritu más practico que científico». Kurtz, 
Gerardo. Op.Cit. (p.81). Un paral·lelisme amb l’acceptada actitud “comercial” de Daguerre amb qui, com veurem més 
endavant, s’associaran i donaran els primers passos que conduiran al daguerreotip.  
21 Freund, Gisèle. Op.Cit. (p.26) 
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Resseguint la trajectòria personal d’aquests homes pensem que és més l’afany de 
coneixement i experimentació la força vital el que els empeny, tal com veurem amb 
deteniment amb la figura de Pere Felip Monlau —l’home que portarà el daguerreotip 
a Barcelona—. Unes actituds que els feien arquetips d’una personalitat hereva de les 
idees de la Il·lustració i decididament fedataris de la idea del progrés, una 
personalitat decimonònica irrepetible.  

Souguez fa referència a un primerenc historiador de la fotografia Victor Fouque22 que 
reivindica els treballs fets per Niépce i la seva aportació cabdal enfront l’eclipsi que 
patirà davant la figura de Daguerre que acapara el mèrit de la invenció fins al punt de 
ser-ne la referència. Així, les efemèrides o recordatoris de la invenció de la fotografia 
van a favor seu, es commemoren o es tenen en compte a partir de la data de 1839 
quan, Daguerre, avalat per François Arago, presenta a les Càmeres de França el 
daguerreotip. Tant és així que, casa nostra el 175 aniversari es va celebrar amb 
diferents actes com el de l’exposició “El daguerreotip: L’inici de la fotografia” 
organitzada per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i en un més llunyà 150 aniversari 
l’Ajuntament de Barcelona organitzà una sessió pública, malauradament menys 
festiva que la original, en que es va tornar a fer un daguerreotip de la Llotja i les cases 
d’en Xifré imitant el que es va fer el dia 10 de novembre de 1839.23 

Fouque té el mèrit de ressituar a Niépce com a el primer en fixar de forma 
permanent la imatge que si bé, ja havia estat impressionada, aquesta s’enfosquia en 
ser observada a la llum de dia. Les sals de plata —nitrat i clorur de plata— que 
seguien presents en la placa exposada de la càmera fosca continuaven actuant fins a 
ennegrir-la totalment. El 1839 el físic anglès Herchsel troba un agent fixador              
—l’hiposulfit sòdic— capaç d’endur-se el sobrant del material no exposat a la llum, 
fet que permetia convertir-les en permanents, tant permanents que les podem 
contemplar quasi 180 anys més tard.  

Al capítol de Procediments Tècnics s’apleguen les experimentacions tant de Niépce 
com de Daguerre i dels posteriors avenços. De forma cronològica i donat que no és la 
voluntat del treball, fer una història de la fotografia, si en canvi sembla necessari 
resseguir succintament el camí experimental d’aquests pioners. 
 

 

 

                                                           
22 Victor Fouqué. La vérité sur l’invention de la Photografie. Nicéphore Niépce, sa vie, ses essais, ses travaux d’après sa 
correspondence et autres documents inèdits. París y Châlon-sur-Saône, 1867. 
23 Es pot veure la crònica i fotografies de l’acte a la premsa de l’endemà 27-4-1988 a L’Avui, La Vanguardia i a El 
Periódico. El daguerreotip va ser fet per un francès Bailly-Maître-Grand, sortosament avui dia ja tenim a casa autèntics 
especialistes en l’exercici de dita tècnica. 
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5 – Daguerre i el seu invent 

Louis Mandé Daguerre (fig.4) té el mèrit de ser considerat com l’inventor de la 
fotografia. Si bé simultàniament al seus experiments es van idear altres procediments 
fotogràfics i diversos personatges en reivindiquen la invenció, els esdeveniments que 
va protagonitzar l’any 1839 el fan creditor de tal mereixement. Daguerre va 
desplegar una gran capacitat de treball i va destacar per la visió comercial que va 
intuir que podia tenir el nou invent més enllà dels aprofitaments científics que se’n 
podien derivar per donar-li una projecció pública que va fer que, en poc temps, es 
difongués per tot el Món. 

Daguerre era un pintor que s’havia dedicat a fer escenografies per al teatre i estava, 
això sí, al corrent de les novetats que ja als inicis de segle s’havien fet en els terrenys 
de la projecció animada de dibuixos amb la llanterna màgica i en l’ús de la càmera 
fosca. Ell mateix l’havia fet servir per a dibuixar o projectar els seus decorats i era 
l’impulsor i propietari del Diorama instal·lat a París ja el 1812.24 Una parada obligada 
per qualsevol visitant de la capital francesa.  

A finals de la dècada de 1830 Daguerre ja ha fet incursions en la direcció que 
tantejava Niépce; l’òptic Chevalier, coneixedor de que les inquietuds d’ambdós van 
pel mateix camí, els posarà en contacte de manera que, l’any 1829 formalitzaran una 
associació per promoure un procediment eficaç per a fixar les imatges. Daguerre 
visitarà a Niépce a Châlon-sur-Saône en diverses ocasions i junts experimentaran 
amb el procediment del betum de Judea de Niépce combinat amb l’ús del iodur de 
plata per aconseguir imatges positives sobre suports de metall platejat. La mort 
sobtada de Niépce el 1833, i malgrat que el seu fill Isidore seguirà sent-ne el 
successor en la societat, deixarà sol a Daguerre en l’experimentació. Tot i que els 
coneixements de Niépce van ser indispensables, serà Daguerre qui assolirà l’èxit 
definitiu en obtenir, a còpia d’anar fent proves durant els anys 1833-1838, el primer 
procediment fotogràfic que es coneixerà amb el nom de daguerreotip. 

Daguerre aconsegueix fer l’any 1837 els primers daguerreotips de vistes de París 
(fig.5) mentre cerca finançament i organitza sessions en públic on mostra els 
resultats25 del seu invent. L’empenta definitiva l’aconseguirà amb l’aval que li donarà 
el rossellonès François Arago, astrònom, prestigiós home de ciència i diputat 
progressista a la Càmera Francesa. Arago veurà en la incipient daguerrotípia un avenç 
científic de proporcions extraordinàries que entre altres qualitats, i no precisament la 
menor, ajudarà a l’atzucac en que encara es troba la mesura i quantificació de la 

                                                           
24 Fontanella, Lee. Op.Cit. (p.24) 
25 Ofegat econòmicament intentarà sense èxit finançar la invenció obrin una subscripció popular. Souguez, Marie-Loup. 
Op.Cit. (p.59) 
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llum26, un problema no resolt en un segle d’avenços científics i generador de lleis 
generals en els camps de la física i de la química. Arago no és aliè a la glòria que 
significaria per la nació francesa ser-ne la desllorigadora i és en aquest sentit que 
donarà suport incondicional a Daguerre proposant que l’Estat Francès compri el 
procediment i l’ofereixi lliurament al món sencer en un acte solemne que ja 
escenifica la Grandeur del país veí. 

El dia set de gener de 1839 Arago presenta a l’Académie des Sciences de París el 
daguerreotip. Coneix les plaques que Daguerre ha anat fen al llarg de l’any anterior  
—vistes de París— i coneix també el procediment físic i químic que condueix a 
l’obtenció de la imatge. És però, un dels pocs ja que decideixen mantenir-lo en secret 
per preservar-ne el mèrit de l’autor. A l’Académie Arago exposa que «el señor 
Daguerre ha descubierto unas pantallas especiales en las que la imagen óptica deja 
una imagen perfecta»27. Arago anuncia el projecte de proposar al Govern la compra 
del procediment a canvi d’una pensió vitalícia de 6.000 francs per Daguerre i de 4.000 
per Isidore Niépce. És una alenada d’aire fresc per Daguerre que, malgrat ser un 
personatge conegut a París, bon publicista al que se l’ha vist carregat amb el seu 
voluminós equip captant pintures de llocs emblemàtics de la ciutat, i tal vegada, 
degut al mateix secretisme del que està realitzant, es troba amb serioses dificultats 
per seguir tirant endavant. El suport d’Arago i l’entusiasta acollida del projecte pels 
acadèmics li donarà un ressò universal al ser acollit el daguerreotip amb admiració 
per la majoria de publicacions científiques del moment. 
A partir d’aquí els esdeveniments s’aniran encadenant, el tres de juliol Arago, amb 
l’aval del seu prestigi científic, llegeix una ponència en l’Assemblea de Diputats 
proposant la dita compra. El trenta de juliol les Càmeres voten a favor de la proposta. 
L’Estat Francès comprava els drets, d’un procediment del que, val a dir, en sabia ben 
poca cosa i l’oferia al Món pel seu ús lliurement. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
26 És fàcil entendre que si la llum que incideix sobre la placa daguerreotípica enfosqueix la imatge en proporció a la seva 
intensitat, aquest es podria convertir en una mesura de la intensitat lluminosa i de retruc s’obriria la porta a la 
fotometria. 
27 Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.54) 
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6 – El primer Daguerreotip fet a Barcelona  
         

El cientifisme dels primers experimentadors en un país endarrerit. 

L’arribada del daguerreotip Catalunya vindrà de la mà dels homes de ciència, uns 
intel·lectuals inquiets conscients de l’endarreriment endèmic que pateix el país que, 
cal recordar, l’any 1839 encara s’està vivint l’enfrontament armat de la guerra amb el 
pretendent Carles Mª Isidre. Aquests intel·lectuals veuen amb enveja com les nacions 
del voltant, França principalment, han entrat en la modernitat, en el 
desenvolupament econòmic i sobre tot, en el terreny de les idees, abraçant els 
postulats del liberalisme i el positivisme en la creença de que el progrés imparable de 
les ciències i la cultura farà lliures als homes, millorarà les condicions de vida i portarà 
l’harmonia i la pau entre les nacions. Aquests homes, compromesos políticament, 
passaran temporades de forçós exili a França on, a més d’aprofundir en la seva 
formació professional, s’imbuiran d’aquest glamur de progrés que sempre ha 
destil·lat la capital francesa. A la seva tornada, curiosament entre els introductors del 
daguerreotip la majoria són metges, portaran les idees de les noves corrents com  
l’homeopatia, en el cas de Joaquim Hysern o l’higienisme en el de Monlau, tanmateix 
idees com les del colbertisme o el saint-simonisme. No és estrany doncs, que el 
panorama desolador en el que veuen sotmès el país porti a Pere Mata28 en el pròleg 
d’una de les traduccions29 del manual de Daguerre, a escriure: 

no los es dado a los hijos de una pobre nación trabajada, más de un tercio de siglo, por toda 
serie de contratiempos, rivalizar en invenciones i descubrimientos, con los hijos de los 
pueblos, que al abrigo de la paz y de una constitución política progresista, marcha a la 
cabeza de las ciencias, de la indústria y de las artes. Dia llegará, y no está muy lejano, en 
que, libre de sus enormes trabas, España levantará el vuelo por tanto tiempo abatido, y 
recorrerá la rueda del progresso en todos los ramos . . . Tal es el objeto que nos ha 

                                                           

28 Pere Mata al que trobarem més endavant sent un dels que portaran el daguerreotip a Madrid, és metge i acadèmic, 

es troba exiliat a París el 1839 tal com ho està Monlau. Jep Martí diu que tot i que ambdós militen en el camp del libera-
lisme progressista no tenen bones relacions. Mata és home d’acció mentre que Monlau es mouria en un terreny més 
humanista, més pròxim al que seria el socialisme utòpic, un fet que portaria a que, tot i aquesta convivència parisenca, 
evitessin veure’s i es comuniquessin per carta. Martí, Jep. “La recepció de la daguerreotípia i la fotografia en paper pels 
científics de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona (1839 – 1860)”. Disponible ahttps://lalbumdel-
jep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-
academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/ 
29 Daguerre edità un manual d’us que era inclòs en la compra de l’equip. Responia també a l’exigència de donar llum 
sobre el procediment que fins aleshores s’havia mantingut ocult fins que l’Estat Francès va atorgat una pensió vitalícia a 
Daguerre i a I. Niépce. Del text original en francès se’n van fer tres traduccions datades el 1839: la editada per Juan Mª 
Pous i Camps amb traducció de Joaquim Hysern, la de Pere Mata i la de Ochoa. Tal vegada el més destacat de les 
edicions traduïdes al castellà són els comentaris i peus de pàgina afegits pels editors, sobretot en el cas de les de Juan 
Mª Pous i Pere Mata. Les traduccions de l’obra de Daguerre són un tema tractat per tots els autors consultats. Riego, 
Bernardo. Op.Cit. (p.95-104); Kurtz, Gerardo Op.Cit. (p.91-99); Fontanella, Lee. Op.Cit. (p.31/39/42) etc. 

https://lalbumdeljep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/
https://lalbumdeljep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/
https://lalbumdeljep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/
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conducido a la traducción del opúsculo que bajo el titulo de Historia del Daguerreotipo y del 
Diorana30. . . 

A Pere Felip Monlau en la segona memòria que envia a l’Acadèmia des de París el   
24-11-1839 exalta els beneficis que comportarà el nou invent l’acaba amb un 
eloqüent 

¡Lástima señores, que en este grandioso drama de vida y de progresso industrial y científico, 
se vean los españoles, por circunstancia independientes de su capacidad, condenados al 
oscuro papel de espectadores!31 

Exemples de la trista visió que tenien del país dos dels protagonistes de la portada 
del daguerreotip des de Paris. Dels historiadors actuals de la fotografia, Bernardo 
Riego en té una visió més amable 

La imagen que hemos heredado de la España del siglo XIX, presenta unos perfiles 
excesivamente negativos . . . es cierto que entonces el país era una potencia de segunda fila, 
y que tuvo un manifiesto retraso económico respecto a Francia e Inglaterra. Pero . . . España 
se incorporó al modelo político liberal en el siglo XIX, y . . . construyó su sistema con una 
serie de especifidades que permitieron que los diferentes regímenes que se sucedieron 
funcionasen con eficacia32 . . . 

No és del mateix parer Gerardo Kurtz 

Cuando en 1839 se anuncia el invento de Daguerre, apenas si se ha desarrollado en España 
un sentido positivista hacia lo técnico y científico y apenas si se palpa el entusiasmo 
esperanzado que en otros países parecen generar los muchos avances técnicos y científicos 
que en aquella época se están llevando a cabo33 

Tampoc ho és López Mondejar, que contraposa l’actuació dels poders de l’Estat 
Francès amb els de l’Estat Espanyol 

La ceguera de los responsables administrativos de la Nación que contrasta con la decisión 
con la que el Estado francés asumió la capitalización política y económica del invento de 
Daguerre 

 I aprofita una cita prou eloqüent de José Lluís Aranguren referint-se al segle XIX 

tal vez nunca en toda la historia ha vivido España bajo un régimen de tal deliberada 
ignorancia, de tal desprecio a la ciencia y a la inteligencia34  

Un endarreriment que fa que les elits culturals recullin els progressos que, 
inevitablement venen de fora amb entusiasme, fet que porta a que Pere Mata, en la 

                                                           
30 És difícil resistir-se a la transcripció d’un text tan definidor. Riego Bernardo. Impresiones: la fotografía en la cultura 
del siglo XIX. (p.46). També Gerardo Kurtz a La Fotografía en España, de los orígenes al siglo XXI. (p.92) 
31 Riego, Bernardo. Op.Cit. (p.31-39). Inclou el text íntegre de la memòria de Monlau.  
32 Idem. (p.10-11) 
33 Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.91)  
34 López Mondejar, Públio. Las Fuentes de la memoria. Fotografia i Sociedad en la España del siglo XIX. Barcelona: 
Lunwerg Editores., 1989. (p.23) 
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seva edició del manual de Daguerre, escrivís estorat davant el que s’estava vivint a 
París la tardor de 1839 « . . . hemos visto [el daguerreotip] en más de cien tiendas 
parisinas . . .» que fa palès l’abisme en el desenvolupament que hi ha entre els dos 
països. 

D’aquests intel·lectuals fiadors en el progrés i lligats a l’arribada del daguerreotip,  
n’és un exemple emblemàtic Joan Mª Pous i Camps que al prefaci a l’edició del 
manual de Daguerre, una de les tres traduccions que se’n van fer, Exposición 
Històrica y descripción de los Procedimientos del Daguerreotipo l’inicia exposant: 

Deseando contribuir a los progresos de las ciencias y de las bellas artes en mi patria . . . Este 
fantástico descubrimiento que ha ocupado y ocupa seriamente la atención de los primeros 
sabios y de las principales corporacions científicas de la capital de Francia . . . es uno de los 
pensamientos más admirables que se haya concebido después de la invención de la 
escritura y de la imprenta; es una de aquellas concepciones que por su naturaleza y por su 
objeto, están destinadas ha hacer época en la historia de los progresos del entendimiento 
humano. 

 

L’home de  ciència Pere Felip Monlau,35 la Real Academia de las Ciencias Naturales 
y Artes. El gran dia del 10 de novembre de 1839.  

Pere Felip Monlau (1808-1871) (fig.6) és abans que tot el prototip d’home d’idees 
avançades del segle XIX36. En la seva persona es conjuguen l’intel·lectual, el polític 
liberal, el metge inquiet pels avenços que s’estan desenvolupant a Europa en els 
novells camps de l’higienisme i l’homeopatia i l’home d’acció que no dubte en jugar-

                                                           
35 Pere Felip Monlau en el vèrtex de tot l’esdeveniment. La biografia de Monlau és present en més o menys extensió en 

totes les obres dels autors que tracten de la història de la fotografia a Espanya. La seva figura és cabdal quan es 
reconstrueix el relat de l’acte de la presa de la primera fotografia, però és l’historiador i arxivista Jep Martí Baiget qui ha 
resseguit més recentment i de forma acurada la trajectòria de Monlau a través de la documentació de la Reial 
Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, de les actes de les sessions de les comissions, de la correspondència i 
de l’estudi dels fons Pere Felip Monlau dipositat al Monestir de la Real a Palma de Mallorca. Fruit d’aquest treball 
exhaustiu és una ponència presentada a les I Jornadas en sobre Investigación en Historia de la Fotografia de l’any 2015, 
la versió original “in extenso” del mateix va ser presentada en una conferència a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans 
IEC el 26-4-2016 amb el títol “La recepció de la daguerreotípia i la fotografia, el paper dels científics de la Reial 
Acadèmia de les Ciències naturals i Arts de Barcelona (1839-1860)”. 
Jep Martí juntament amb Maria de los Santos García Felguera són també els autors del text sobre el daguerreotip del 
catàleg de l’exposició que amb el títol de “El daguerreotip: L’inici de la fotografia” que va organitzar l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona AFB l’any 2014 en que la figura de Monlau sobresurt entre els demés actors dels fets. L’entrada Monlau, 
Pere Felip del Diccionari d’Història de Catalunya d’Edicions 62 ressegueix els mèrits, estudis i responsabilitats de 
Monlau al llarg de la seva vida, hom queda estorat davant de la prolífica i versàtil activitat que mou cap a una profunda 
admiració del personatge. El més sorprenent de Pere Felip Monlau és que, tot i ser el que va portar el daguerreotip a 
Barcelona i a Catalunya, no es té constància de que n’hagués fet cap personalment !!! 
36 Un segle convuls que a l’Estat Espanyol que en la seva primera meitat, “l’antic règim” oferirà una aferrissada 
resistència al canvi i a la penetració de les idees lligades al liberalisme que corren per Europa. Una Europa que ja cavalca 
sobre l’emergència d’una nova classe social sorgida a redós de la Revolució Industrial que necessita noves formes de 
representació i acció política pel seu desenvolupament. És en aquest entorn endarrerit social i culturalment que cobren 
valor les figures progressistes com la de Pere Felip Monlau. 
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se el seu prestigi i seguretat en favor, i amb un fervor intens si cal, per qualsevol 
projecte que l’entusiasmi. Ja l’any 1823 ha comandat una milícia d’estudiants contra 
l’absolutisme monàrquic37. 

Monlau és membre de l’Acadèmia, metge i alhora periodista, el 1837 és director del 
diari El Constitucional i candidat a Corts per Barcelona en la llista constitucional a les 
eleccions del setembre de l’any 1837 un fet que marcarà, com explica Martí Baiget, 
que Monlau es trobés a París durant l’any 1839 quan Daguerre està en ple procés de 
donar a conèixer el seu invent. Monlau hi era perquè n’estava exiliat en raó d’uns 
fets ocorreguts el dia de la votació a Barcelona en que un polític conservador 
anomenat Marià Vehils, amb càrrec a l’Ajuntament i que s’havia distingit per una 
despietada persecució de les bullangues que havien tingut lloc en els precedents anys 
a Barcelona, fou assassinat en sortir del col·legi electoral on acabava de votar. 
Malgrat que El Constitucional del dia 9-10-1837 que dirigia Monlau condemnà sense 
dubtes l’acció, el Capità General de Catalunya, el baró de Meer aprofità els fets per 
tancar-lo38 i engarjolar un seguit de seguidors d’ideologia liberal entre els que hi era 
Monlau; aquest però, aconseguí burlar els guardians de l’ordre quan anaren a cercar-
lo a casa seva i fugí més tard cap a París on s’hi estaria fins el setembre de 1839. 

A París, Monlau escriurà un dietari que, tot i ser molt breu, unes escadusseres 
entrades del que consisteix el seu dia a dia a l’estil de: «Asistí a la Sociedad 
Frenológica» «Escribí a mi esposa» o «Asistí al teatro» li permet no obstant, a Jep 
Martí39traçar un recorregut del personatge en la seva estada parisenca i constatar el 
dia del seu exili i la data del seu retorn així com, del que seria una quotidiana activitat 
frenètica tal com s’esqueia al personatge40. Li suposem una natural avidesa 
d’absorbir coneixements emmirallat pel que significava, tal com hem comentat 
anteriorment, el país veí com a paradigma de la modernitat de la liberalitat i la 
ciència. És notori el pessimisme de Monlau, més si pensem que està vivint en el que 
es pressuposa el bressol de les idees avançades. 

Se sap per aquest dietari que va visitar el Diorama de Daguerre —entrada del dia 4-1-
1838—, del que en la seva primera comunicació a l’Acadèmia en notificarà la seva 
destrucció ocorreguda el vuit de març del 1839. 

                                                           
37 Solà, Àngels. “Fotografia i societat a Barcelona (1839-1888)”. En Retrat del passat: La col·lecció de fotografies del 

Museu Frederic Marès. Barcelona: Museu Frederic Marès, 2003. (p.115) 
38 El Constitucional estarà clausurat entre el 17 d’octubre del 1837 al mes de juny de 1839, data en quela Monlau 
començaria a preparar el seu retorn de París per tornar-s’hi a posar al capdavant. Martí, Jep. Op.Cit. (p.4) 
39 Martí, Jep. Op.Cit. (p.5)  
40 Tot un seguit d’activitats per un home inquiet i interessat per la ciència: museus, esglésies, l’Escola de Medicina, la 
cambra de Diputats, la Biblioteca Reial, la Societat Geogràfica, el Palau de Justícia, la Morgue, l’Escola de Dret, 
l’Impremta Reial, el Conservatori d’Arts i Oficis, alhora que coneixerà alguns autors dels que Monlau, en una de les 
seves múltiples facetes, havia traduït.  
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Monlau responent als requeriments fets pel president de l’Acadèmia August Yáñez —
un gironí que es plany de la poca activitat de l’entitat en tant la dispersió dels seus 
membres durant aquells anys— enviarà dues memòries sobre el daguerreotip. La 
primera41 datada el vint-i-quatre de febrer de 1839 no arribarà fins a finals de març i 
fins el vint-i-u de maig de 1839 no la veurà l’Acadèmia en Junta General Literària. 
Yáñez havia comminat en una carta a Monlau a que informés detalladament sobre 
aquest sorprenent descobriment que a bon segur ja havia arribat a oïdes dels sectors 
més intel·lectuals de casa nostra i que prèviament Monlau ha comunicat per carta al 
mateix Yáñez tal com ho confirma en el seu dietari el dia 1 de febrer. Durant la seva 
estada haurà estat en contacte amb els també acadèmics Joaquim Hysern i Pere 
Mata que participaran en la presa del primer daguerreotip a Madrid.  

La segona comunicació sobre la daguerrotípia l’envia Monlau a l’Acadèmia des de 
París el disset de juny de 1839 en uns moments en que s’entreveu una situació 
política favorable al seu retorn. La reaparició d’El Constitucional fa que Monlau 
prepari les maletes. Arribarà a Barcelona el 2 de setembre quan els esdeveniments 
claus com la sessió conjunta de les Càmeres de França en que Françoise Arago 
presenta el daguerreotip així com, la compra per part de l’Estat Francès de l’invent 
per oferir-lo lliurement al món ja s’han produït. Monlau quan arriba a Barcelona, a 
més d’incorporar-se de nou a la redacció de El Constitucional iniciarà una frenètica 
activitat que té com a finalitat portar la daguerreotípia a Barcelona de la mà de la 
Reial Acadèmia tal com havia fet l’Académie francesa. 

El dia sis de novembre l’Acadèmia celebra una sessió de la seva Junta General 
Literària amb l’assistència de 22 dels seus membres. Monlau, tal vegada imbuït pel 
mateix esperit que François Arago ha imprès al nou procediment, proposa després 
d’informar detalladament sobre l’extraordinari invent de la daguerrotípia que la 
institució compri la càmera42 (fig.7) i l’equip que Ramón Alabern43 ha dut de París pel 

                                                           
41 Publicada posteriorment a Museo de las Familias. Gener 1840 (pp.14-27). Reproduïda per Riego a Impresiones: la 
fotografía en la cultura del siglo XIX. (pp.31-39) 
42 La càmera, fabricada a París per Giroux la conserva en un estat òptim la mateixa Acadèmia, ha estat recentment 
restaurada, i s’ha exposat en diverses ocasions com ho va estar amb motiu de l’exposició “Retrat del passat. La 
col·lecció de fotografies del Museu Frederic Marès” l’any 2003. 
43 Ramón Alabern i Moles és gravador, ha estat a París durant l’any 1839 aprenent i exercitant la tècnica del gravat de 

mapes, ha estat partícip de l’ambient que s’hi respira al voltant de la daguerrotípia fins al punt de trobar-se tant 
interessat que seguirà algunes de les demostracions que el mateix Daguerre farà a la ciutat de París per donar a 
conèixer el seu invent. Alabern, a la seva tornada a Barcelona portarà una càmera i un equip sencer per fer 
daguerreotips amb les plaques de coure argentat i els elements químics necessaris per emulsionar-les i revelar-les. 
Tanmateix portarà un daguerreotip fet per ell mateix a París, una vista de l’Església de la Madeleine que Monlau 
mostrarà als assistents a la sessió del dia sis, uns acadèmics que assabentats del prodigiós invent no n’havien vist cap 
encara, a excepció de Monlau. Maria de los Santos García Felguera fa una detallada descripció de Ramón Alabern en la 
comunicació que va presentar a les I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía 1839-1939: Un siglo de 
fotografía amb el títol de “La versatilidad de los daguerrotipistas. Nuevos datos sobre los que trabajaron en Barcelona”. 
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seu preu original de 1946 rals, i sobretot, que sigui la mateixa Acadèmia la que 
prengui la iniciativa de fer els primers daguerreotips. 

Monlau proposarà organitzar un acte públic amb la voluntat d’oferir el daguerreotip 
a la ciutadania com un avenç científic del que en un futur se’n derivaran múltiples 
beneficis. La Junta no és però unànime, s’hi percep una certa resistència ja que 8 dels 
22 assistents hi votaran en contra, de manera que els 14 que voten a favor s’hauran 
de repartir els costos de l’aparell entre ells ja que les arques de la institució estaven 
sense fons per fer front a la despesa. Una vegada aprovada la proposta de Monlau, es 
designa una comissió de tres acadèmics, el mateix Monlau per pilotar l’acte, el metge 
Tomàs Mer i Josep Roure, un eminent químic que ha fet els primers experiments 
d’enllumenat a gas. Els  comissionats decideixen que la vista a daguerreotipar serà la 
de la plaça de la Constitució, l’actual Pla de Palau, l’edifici de a Llotja i les recents 
construccions conegudes per les cases d’en Xifré, que la vista es farà des del terrat 
d’un edifici44 al carrer Castaños on es preveu encabir-hi l’embalum necessari, els 
operadors, els acadèmics i els convidats. 

Cal remarcar la urgència amb la que s’organitza l’acte ja que es fixa en el proper 
diumenge dia deu, només quatre dies després, fet del que se’n desprèn la absoluta 
convicció de l’èxit de l’experiment per part de Monlau i la confiança que té amb 
l’habilitat daguerreotípica de Ramón Alabern, tanmateix hi pesa el fet de que pogués 
tenir coneixements d’altres experiments particulars que podrien avançar-se i 
prendre-li el protagonisme i la grandària que li vol atorgar a l’acte i a l’Acadèmia.45 
Per Monlau s’ha de defugir l’ambient tancat de l’Acadèmia i dels acadèmics per 
convertir-lo en un acte en que s’ofereixi a la ciutat i al país un invent revolucionari. 

Per convocar a la ciutadania s’editarà una fulla volandera (fig.8) amb el títol de  
El Daguerrotipo que, de forma solemne, desenvolupa el programa «de la sesión 
pública que tendrá lugar el 10 de novembre de 1839». Després d’una explicació 
exhaustiva del procediment que comença amb un didàctic «El Daguerrotipo es un 
aparato inventado por M. Daguerre, pintor de París, para fijar o hacer permanentes 
en una lámina metálica las imágenes representades en la cámara oscura» expressa la 
voluntat de «practicar en presencia de todos los concurrentes» un daguerreotip que 
« . . . abrazará  el edificio de la Lonja y la hermosa manzana de la casa Xifré» 
Amb la prevenció que la durada de la preparació, presa de la toma i el seu revelat pot 
ser llarga avisa de que «Los intermedios de las operaciones seran amenizados por las 

                                                           
44 Una placa a la façana de l’edifici en commemora el fet. Col·locada en motiu del 150 aniversari de l’esdeveniment per 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. (figs 9-10) 
45 Dos dies després la casa d’òptica Bianchi de Tolouse anunciava al Diario de Barcelona (8-11-1839) la venda d’equips 
complerts per fer daguerreotips al preu de 350 francs. El Guardia Nacional (7-11-1839) donava compte de que altres 
persones estaven esperant ja el seu equip. Monlau podia estar al corrent d’un equip que la família Brocca podia rebre 
d’un moment a l’altre amb el “perill” de que els primers assajos amb el nou invent es fessin per particulars al marge de 
l’Acadèmia. 
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armoniosas tocatas de una banda militar» que també suposem per donar-li més 
rellevància i atraure més públic. Un públic que, amb un lacònic «Se entra por la casa 
número 7 de la calle Castaños» se’l convida a seguir de ben a prop l’experiment. Atès 
que el terrat és de dimensions moderades, sembla que els acadèmics no confiessin 
excessivament en el seu poder de convocatòria. 

El tercer punt de la fulla de convocatòria anuncia un fet insòlit i que tal vegada fa a la 
presa d’aquets daguerreotip un cas únic, per no dir el més recordat: el daguerreotip 
seria sortejat entre els compradors d’unes butlletes que, al preu de sis rals, podien 
adquirir-se en diferents indrets de la ciutat. El sorteig, que es faria a la seu de 
l’Acadèmia, ajudaria a rescabalar-se de la despesa en que havien concorregut els 
acadèmics en la compra de l’equip.  

 

El gran dia del deu de novembre de 1839 a la plaça del Palau de Barcelona  

A les onze, l’hora prevista per l’inici de l’acte, és de suposar que el terrat de la casa 
enfront de la Llotja —a l’alçada d’un primer pis—estaria molt concorregut (fig.9-10). 
Hi serien els acadèmics en pes i els tres comissionats, Monlau, Mer i Roure dirigint 
l’operació. Ramón Alabern, l’home expert que ha vist actuar al mateix Daguerre i 
sobre el que recau la responsabilitat de l’èxit de l’experiment operaria manipulant 
uns enigmàtics estris a ulls de la majoria dels assistents . . . que hi cabien¡   
Els que no van tenir sort d’accedir-hi se situaren al carrer al voltant de l’edifici 
cantonada Castaños, segurament amb dificultats per veure que s’hi cuinava al dit 
terrat. Comptaria també amb la presència de periodistes com la del conegut Joan 
Cortada que amb el pseudònim d’Aben-Abulema signava els seus escrits al Diario de 
Barcelona.  

L’acte va començar amb la presentació del daguerreotip que Ramón Alabern havia 
fet de l’Església de la Madeleine de París, les explicacions del procediment i les 
passes que es farien per tal d’obtenir-ne un de la Llotja, seguidament després de 
ponderar les condicions meteorològiques ja que el dia estava lleugerament 
ennuvolat, Alabern procedí —es de suposar enmig d’una gran expectació— a 
sensibilitzar la placa argentada amb iode, a exposar-la dins la càmera i en el darrer 
pas, revelar-la amb vapors de mercuri mentre la banda acompanyava al públic amb 
les seves  «armoniosas tocatas». 

L’èxit va ser rotund, la imatge obtinguda era la d’un dibuix fet amb gran finesa de 
tons, com fet a tinta però, amb una precisió de detalls molt superior. L’esbalaïment 
deuria ser general entre el públic que mai no havia vist un dibuix fet sense dibuixant, 
fet per la mateixa llum i en tant que fet pel sol, era d’una veritat incontestable. Pels 
acadèmics, l’assistència a un acte científic de tal dimensió, malgrat no preveiessin la 
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transcendència del que havien fet, els ompliria d’orgull “científic” que a bon segur els 
encaminaria a trobar aplicacions en els seus camps d’investigació. 

El Daguerreotip va ser dipositat a la seu de l’Acadèmia a l’espera del seu sorteig entre 
els compradors de les 109 butlletes venudes, l’afortunat va ser el posseïdor del 
número 56 que, com anunciava el Diario de Barcelona del dia 12-10-1839 podria 
passar a recollir-lo a partir del dijous següent a la porteria de la mateixa Acadèmia, 
tal com ho va fer. De l’anònim afortunat i del daguerreotip mai se’n ha sabut res 
més46(fig.11). 

 

La difusió i el relat dels fets segons la premsa de l’època 

Prèviament la premsa de la ciutat s’ha fet ressò dels esdeveniments que envolten el 
misteriós procediment de Daguerre. El Constitucional del dia vuit i el Diario de 
Barcelona del dia nou (fig.12) publicaven un mateix text informatiu, fet que porta a 
pensar que es tracta d’una nota de premsa feta per la Real Academia de Ciencias, en 
que l’autoria podria recaure ben bé en mateix Monlau que llavors unia la figura 
d’acadèmic, la de comissionat per organitzar l’acte i la de periodista —ja s’havia 
reincorporat a la redacció de El Constitucional—. El text fa una breu descripció de la 
invenció del daguerreotip i anuncia que en breu se’n farà un d’un indret emblemàtic 
de Barcelona i, sobretot escalfa l’ambient pel que havia de ser una gran fita per a la 
ciutat. Tant sols dos dies li faltaven per situar-se al costat de les grans capitals 
europees en el camí del progrés col·locant alhora el daguerreotip entre la ciència i 
l’art tal com ho exposa amb entusiasme: 

El daguerrotipo corre, pues, ya por toda Europa, y poco tardará el nuevo mundo en gozar de 
tan celebrado invento. En París, en Londres, en Bruselas en Berlín y hasta en San Petesburgo 
no se habla más que del daguerrotipo y de sus interesantes aplicaciones. Barcelona va 
hallarse pronto en igual caso, pues nuestro paisano el artista D. Ramón Alabern acaba de 
traer de París un aparato completo, después de haber recibido del mismísimo Mr. Daguerre 
las lecciones prácticas necesarias para operar con acierto; y en cuanto se vean los resultados 
positivos, es de creer que nuestra capital no se mantendrá estacionaria en medio de este 

importante movimiento científico y artístico.47 

 

                                                           
46 Garcia Felgera i Jep Martí es planyen de que a dia d’avui (2014) no s’hagi pogut localitzar cap dels daguerreotips 
escènics fets a Barcelona entre el 1839-1847. Apunta, això sí, que primer fet el 10-11-1839 podria ser el que va ser 
utilitzat pel gravador Antoni Roca per fer el gravat de Llotja aparegut a l’obra de Francesc Pi i Margall España: obra 
pintoresca en láminas ya sacades con el daguerrotipo, ya dibujadas del natural grabadas en acero y en boj. Catalunya. 
Barcelona 1842. García Felgera, Mª de los Santos i Jep Martí Baiget. “Barcelona i la daguerreotípia”. En El daguerreotip: 
L’inici de la fotografia. Barcelona: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 2014. És una hipòtesi 
plausible però, observant detingudament el gravat i el lloc des d’on es va fer el daguerreotip es constata que els angles i 
la perspectiva no es corresponen, encara que, el gravador Antoni Roca podria haver-la modificat, de la mateixa manera 
que s’hi afegien vianants, per fer-lo més elegant.  
47 El Constitucional 8-11-1839 / Diario de Barcelona 9-11-1839.  



23 
 

El dia set El Guardia Nacional ja ha publicat un anunci de la casa d’òptica de Tolouse 
(fig.13) que oferta la venda d’aparells complerts per fer el daguerreotip al preu de 
350 francs «con la Instrucción impresa que lo acompaña el aparato, y que facilita a 
toda persona el poder ejercitar sin dificultad los admirables diseños tan generalmente 
conocidos en el día». Anunci que també publicarà el Diario de Barcelona en l’edició 
del dia vuit. 

 
L’edició del Diario de Barcelona (fig.14), El Constitucional i El Guardia Nacional del 
mateix dia deu inclouen una nota informativa de la mateixa comissió organitzadora 
fent recomanacions de com s’han de comportar els estadants de la casa d’en Xifré. 
Les instruccions, de forma un tant imperativa, comminen als espectadors a no sortir 
als balcons dels edificis que s’han d’immortalitzar en el daguerreotip ja que serien 
caçats per la llum i atrapats per la  placa argentada del daguerreotip, aquests seran 
avisats de l’inici i del final de l’exposició per un tret de fusell, que val a dir, va fallar. 
En tot cas la llarga durada de l’exposició faria que no sortissin a menys que 
s’estiguessin immòbils. 

L’endemà, el dia onze, ambdós diaris, Diario de Barcelona i El Constitucional 
publicaran la crònica de l’acte on faran una descripció dels fets on hi podem 
extreure’n la visió de com va anar l’acte, unes cròniques que han servit, entre altres 
documents, per bastir el relat que en fan tots els autors consultats. 

La crònica que, per la seva forma desenfadada i festiva, ha esdevingut un referent és 
la que publica el periodista Joan Cortada amb el pseudònim d’Aben Abulema en la 
secció de VARIEDADES del Diario de Barcelona (fig.15). Cortada ens diu que tal com 
s’havia anunciat «se sacó ayer la vista de la Lonja i de la casa Xifré por el método 
inventado por Daguerre» i que tot i que el temps estava ennuvolat i ventós no va 
impedir l’execució de l’experiment ni que el «terradillo» des d’on es feia estigués ple 
de gent entre les que hi havia «algunas señoras que ni eran saco de paja ni costal de 
trigo» Una asseveració difícil d’interpretar, tal vegada s’estranya de l’assistència de 
senyores a un acte científic, o que aquestes fossin d’una excel·lent presència. Seguin 
el relat, Juan Cortada ens diu que Ramón Alabern manegava l’instrument mentre que 
Mer, Monlau i Roure «se tomaban la molestia de explicar el uso del aparato». 

A tres quars d’una començà la toma que durà vint minuts, revelada i «quitada de ella 
la capa sensible por medio de las lociones con una solución salina i agua destilada en 
el estado de hervor, apareció limpia, brillante y gravada en ella la hermosa vista que 
presentaba la cámara oscura» amb més «finura» en comparació a la que havia dut 
Alabern de París i que s’havia mostrat als concurrents poc abans.  

Cortada es felicita «Aplaudimos en gran manera la idea del señor Alabern de haber 
importado el aparato, y el celo de algunos socios [la menció a alguns socis significaria 
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que deuria estar-ne assabentat de la votació del dia sis] de la Academia de Ciencias 
Naturales y Artes que lo han adquirido y dado tan pronto a conocimiento al público 
de su existencia y de sus efectos». 

Acaba amb el paràgraf més conegut i reproduït de la seva crònica «¡Rogad á Dios, 
lectores mios, que salga premiado el num, 93 que es el que tomó ABEN-A BULEMA (ell 
mateix).  
La sort, malgrat els precs dels seus lectors, no l’acompanyà, el número premiat va ser 
el 56, llàstima, tal vegada si Cortada hagués estat l’afortunat s’hauria conservat el 
daguerreotip.  

A El Constitucional del dia onze (fig.16) amb un to més auster publica la crònica del 
dia anterior probablement escrita pel mateix Monlau.48 No entra en detalls tècnics, 
però al marge de comentar també la presència de las «damas convidadas» i que 
aquestes lluïen «elegantes tocados» hi afegeix que una vegada presa la vista, la 
comissió —Mer, Monlau i Roura— van presentar-la a «S.E. el jeneral 2.º Cabo, quien 
ha quedado sumamente complacido del buen éxito del ensayo» anota que estan a 
punt d’arribar aparells encarregats per «varias personas» i acaba amb un «nadie 
podrá negar a la academia de Barcelona la parte que habrá tenido en la introducción 
del invento más ruidoso (sic) del siglo XIX» on es pot entreveure la ploma de Monlau 
amb una clara voluntat de prestigiar i reivindicar a l’Acadèmia per ser la primera en 
experimentar amb un avenç de tal magnitud. 

El Constitucional del dia dotze avisa que el sorteig del daguerreotip es farà a la seu de 
l’Acadèmia el dijous dia catorze i que encara queden números que, al preu de sis rals, 
es poden comprar a la «librerías de Gaspar, bajada de la Cárcel, Saurl calle Ancha  y 
Verdaguer en Rambla» 

El quinze avisa que en el sorteig de «la plancha con la vista sacada el domingo 
último» que s’ha fet a la seu de l’Acadèmia ha sortit premiat el número 56, el 
posseïdor de la butlleta pot passar a recollir-lo per la porteria de la mateixa 
Acadèmia, l’agraciat ho va fer, el va recollir i com ja s’ha dit ni d’ell ni del 
daguerreotip mai se’n va saber res49.  

                                                           
48 Jep Martí cita un escrit de la documentació que ha estudiat de Monlau on aquest diu «A principios de novembre 
entre yo otra vez de Redactor principal (. . .) Son originales mios casi todos los artíclos de fondo y polémica, y varios 
folletines, á contar desde el 10 de Noviembre». Martí, Jep. Op. Cit. (p.8)  
No obstant, l’article de El Constitucional diu «Varios aficionados han propuesto rifar entre los concurrentes la plancha 
sobre la qual sehavia operado . . .» una contradicció si es té en compte que la decisió de rifar el daguerreotip ja estava 
presa i els números posats a la venda. Si Monlau escriu la crònica no s’explica que caigui en tal error. 
49 Es conserven pocs daguerreotips escènics dels primers anys de la fotografia (fig.17). La majoria dels daguerreotips 
conservats són retrats.  
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En dies posteriors es publicaran més informacions sobre el daguerreotip, en 
destaquem alguna perquè tenen relació amb els daguerreotips que tant Ramón 
Alabern com alguns acadèmics, Arrau i Barba i Josep Roura, faran més endavant. 

El Constitucional del dia divuit i amb el títol de “Siguen los ensayos con el 
Daguerreotipo” relata dues tomes que s’han fet amb la càmera de l’Acadèmia «El Sr. 
Alabern ha sacado hoy una vista de la Aduana tomada desde el ángulo de la manzana 
Xifré mas cercana á la puerta del mar; y otra de casa Xifré tomada desde el convento 
de San Sebastián, las dos han salido hermosas» aquestes es mostraran al públic a la 
llibreria de Tomás Gaspar. Apunta que es té constància de que ja s’han rebut altres 
aparells i que s’estan fent nous daguerreotips a Barcelona per particulars anònims, 
però sobretot, en destaca que degut a la gran acceptació i resposta que està tenint la 
ciutat davant «del maravilloso proceder de M. Daguerre en la culta Barcelona» 
l’Acadèmia obrirà en la seva seu un curs pràctic a partir del dimecres següent «del 
manejo y de los usos del daguerreotipo»,curs que impartirà l’experimentat Ramón 
Alabern i que comptarà amb la presència de set estudiants, és de suposar que al llarg 
del curs es fessin diversos daguerreotips, si així va ser, no n’ha quedat cap resultat ni 
constància documental. 

Serà la primera experiència docent de la fotografia entre els aficionats que, amb el 
prestigi que li atorga l’Acadèmia s’endinsaran en el dit «maravilloso proceder de       
M. Daguerre». Més endavant serà l’acadèmic i químic Josep Roure, al que ja coneixem 
per ser un dels tres comissionats que han dut ha terme el daguerreotip del Pla de 
Palau, el que introduirà la teoria i la pràctica de la daguerreotípia a la càtedra de 
química aplicada a les arts de la Junta de Comerç a partir de 1841, de manera que, la 
daguerreotípia formarà part dels exàmens públics de dita càtedra50. D’aquests 
exàmens, en els que participarà Francesc Domènec Maranges que tornarem a trobar 
en l’apartat següent quan tractarem el tema dels fotògrafs retratistes, el Diario de 
Barcelona  del quatre de juliol de 1842 en publicarà les destreses que hauran de tenir, 
ja que l’examinat «provará por medio de experimentos la identidad del fluido calórico 
y lumínico, y hablando en seguida de los usos de este último para sacar retratos y 
vistas por medio del daguerreotipo, hará la descripción de este aparato y sacará un 
retrato con el mismo» (fig.18). 

Els mateixos fotògrafs retratistes seran en el futur els propis docents de la professió a 
l’integrar les classes de daguerreotípia i la mateixa venda de materials, càmeres i 
plaques com una font complementària d’ingressos. 

 

 
 

                                                           
50 Martí, Jep. Op.Cit. (p.9) 
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La descripció de l’acte feta per Josep Arrau i Barba51 

L’acadèmic Arrau i Barba, que uneix la condició de químic i de pintor, o sigui, home 
de ciència i alhora artista, farà una descripció dels fets del dia deu que complementa 
els diferents relats, en especial els dels resultats obtinguts sobre la placa. S’hi 
entreveu una preocupació per la qualitat dels detalls, tal com el grau de definició que 
obté el procediment en les ombres o en les llums. Una preocupació exhaustiva de 
com controlar els resultats finals del dibujo fotojénico quan el que intervé és la física: 
el sol; la química: la plata i el mercuri i no els pinzells i la paleta del pintor. 

Present al terrat el dia deu, on Alabern ha plantat la càmera i ha procedit a prendre el 
primer daguerreotip, la descripció que Arrau i Barba en fa és poc apassionada, pròpia 
d’un l’ambient acadèmic, ens diu de l’experiència: 

La placa va ser iodurada durant 40 minuts i exposada durant 22, el motiu era «del 
edificio de la Lonja . . . y de las casas nuevas del señor Xifré» del resultat, considera 
que «el dibujo se presentó con bastante limpieza, pero algo dévil en el contraste de 
luces i sombras [en conjunt]» no s’explica, en canvi, perquè una torratxa que sortia 
en primer terme i que no es podia evitar per no perdre «la perpendicularidad de las 
líneas de los edificios» no tenia definició ni contrast «sólo se presentó en masa». 
Podem aventurar que l’objecte estava fora de focus de manera que, per a la càmera i 
el seu primitiu objectiu era només una forma indefinida quant aquest previsiblement 
s’enfocà als edificis motiu de la presa. Malgrat que, en la visió directa sobre el vidre 
esmerilat de la càmera el dit objecte era observable, va sortir «sin ningún detalle en 
sus molduras ni degradación del claroscuro y sólo a manera de silueta» s’estranya, a 
ulls d’un pintor que la òptica del daguerreotip no pugui fer com l’artista, que pot 
situar el detall i el focus allà on li convé. 

Si en primer terme no va eixir aquest objecte si que ho feu el motiu principal: la Llotja 
i les Cases d’en Xifré. Arrau i Barba, que fa un relat sense concessions a l’aspecte 
festiu de l’acte per fer-ne un més descriptiu, pondera que la llotja té una tonalitat 
uniforme «de piedra algo oscura rojiza» i les cases d’en Xifré estan pintades de 
diversos colors clars predominants el blanquinós, groc i rosat, tant diferent a com ho 
veiem avui dia, que afavorien la diferència de tons en el daguerreotip aconseguit. 

Ens descriu també com es presentava el dia: «la atmosfera cargada de vapores 
ocultava el sol, y sólo le permitía propagar una claridad homogenea y difusa» o sigui, 
                                                           
51 El text de la descripció s’ha fet a partir de la Memòria presentada pel mateix acadèmic Josep Arrau i Barba a la sessió 

de la Reial Acadèmia del 18 de desembre de 1839. Memòria que recull Bernardo Riego a l’antologia de textos 
Impresiones: la fotografía en la cultura del siglo XIX. Girona: CGC Ediciones, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, 
2003. (p.47-52) 
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unes condicions amb una llum matisada que, si bé obligava a augmentar el temps 
d’exposició, il·luminava de forma més uniforme el motiu moderant-ne la duresa de 
les ombres. S’eliminava així l’entrebanc inexplicable per aquells primers fotògrafs del 
per què la llum dibuixava la imatge més lentament sobre la placa en els objectes o 
motius més foscos i per què s’havia de triar entre tenir detall a les ombres i 
malbaratar el detall a les altes llums o a l’inrevés. Una opció que, degut a la latitud 
d’exposició de la placa o pel·lícula, implícita als compostos de plata52 s’ha hagut de 
prendre fins a temps recents en que el format digital corregeix automàticament els 
extrems entre llum i ombra. 
Barba en fa una suposició, si s’exposa pensant en el objectes més lluminosos, la llum 
provinent dels més foscos perd potència al travessar l’atmosfera en el seu camí fins a 
la càmera. Per aquest motiu aconsella daguerreotipar en dies nebulosos i amb tintes 
—els colors per un artista com Barba— uniformes i fugir dels motius amb tons i 
contrastos molt heterogenis. Una preocupació que també va compartir Ramón 
Alabern, com veurem seguidament en la descripció de la presa dels següents 
daguerreotips, ambdós curiosament artistes que, sense renunciar al gaudi científic de 
l’invent, no volien privar-se’n dels aspectes més artístics.  

 

Descripcions del següents daguerreotips fets a partir del fet al Pla de Palau  

Ramón Alabern el dia setze de novembre impressiona un nou daguerreotip des de la 
seu de la mateixa Acadèmia en el que es pot considerar un acte privat pels seus 
membres, una prova solemne sense l’enrenou del clima festiu de l’experiment del dia 
deu. El protagonisme en l’execució del daguerreotip correspon a Alabern en la seva 
condició d’home experimentat que ja havia practicat a París i havia comandat 
l’experiment del dia deu de novembre. Aquest nou daguerreotip es farà col·locant la 
càmera al balcó i dirigint-la cap a la façana del Palau Moja «cuyas paredes estan 
pintadas al fresco con cuadros históricos coloreados y varios arabescos». 
L’experiment es fa a una temperatura ambient de 19 graus al sol, la ioduració trigà 30 
minuts i l’exposició de 12. Si bé el resultat va ser òptim, els esgrafiats del Palau que 
intuïm que eren l’objecte principal del daguerreotip, poder veure fins a quin punt la 
placa seria capaç de definir l’enrevessat dibuix no va tenir èxit: «. . . nada 
                                                           
52 Ansel Adams (1902-1984) va ser un fotògraf de paisatges conegut per la seva extraordinària obra en blanc i negre 
dels parcs naturals dels Estats Units. Ideà un sistema de mesura de la llum, el sistema de zones, en que prenia la 
intensitat dels diferents motius que composaven la imatge —fins a catorze— per fer-ne un valor ponderat que 
l’apropés al resultat desitjat de gradació de tons, des de el negre més profund fins el valor del blanc desitjat i 
aconseguir el que als primers daguerreotipistes com Arrau portava de corcoll. Adams fotografiava amb càmeres de gran 
format fins a 30x40cm. i grans trespeus per subjectar-les. És en el seu procedir, un artesà a la manera dels primers 
daguerreotipistes, no només en l’embalum de l’equip fotogràfic que usa sinó, en la manera meticulosa de compondre 
la imatge, de cercar els motius i els moments més adients i a la composició que prèviament ja ha visualitzat en la seva 
ment. Per conèixer el sistema de zones veure: Adams, Ansel. The Camera: the new Ansel Adams photography series / 
book1. Boston-Toronto- London: Little, Brown and Company. A Bulfinch Press Book, 1992. 
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absolutamente de las pinturas y molduras . . . que según he dicho estaban en 
sombra». Tanmateix, les copes dels arbres encara amb fulles queden com «una 
nebulosa» sens dubte degut a l’efecte del vent que durant la llarga exposició va anar 
gronxant i que es traduí en unes taques borroses. El text destil·la una certa decepció 
pel fracàs parcial d’aquest segon daguerreotip, en el cas de que fos en realitat el 
segon daguerreotip.  

Diem en cas de que fos el segon ja que Jep Martí53 considera aquest el tercer 
daguerreotip. Basant-se en l’acta54 de la reunió de la Junta Literària de l’Acadèmia del 
dia 27 de novembre interpreta que el dia deu de novembre se’n van fer dos, no un. 
Resseguint el text de l’acta semblaria que a més del daguerreotip públic se’n va fer 
un segon, més privat, pels senyors acadèmics, que deuria quedar en possessió de 
l’Acadèmia a diferència del primer, que com ja s’ha dit va ser sortejat, 
malauradament no se’n té cap referència de cap dels dos.  

Lluny del desencís que podria haver estat aquesta darrera experiència d’Alabern,  
Josep Arrau i Barba55 pel seu cantó i el mateix dia en que es fa el daguerreotip des de 
la seu de l’Acadèmia, proveït amb la càmera que ha rebut el dia anterior la família 
Brocca, uns comerciants d’origen milanès establerts a Barcelona i sens dubte amb 
inquietuds científiques i artístiques, sortiren plegats —observis l’afany en posar-s’hi a 
la feina l’endemà mateix de rebre el material56— a daguerreotipar per Barcelona. 

                                                           
53 García Felguera, Mª de los Santos i Jep Martí Baiget. Barcelona i la daguerreotípia. En El daguerreotip: L’inici de la 
fotografia. Barcelona:Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 2014. 
54L’acta diu: “En seguida manifestó [Monlau] que en el Domingo inmediato se había hecho un ensayo público y otro 

después particular para los académicos habiendo resultado bastante perfecta la impresión de los objetos a pesar de la 
perentoriedad del tiempo y otras circunstancias que habían mediado” Extret del portal web de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. www.racab.es 
55 Arrau i Barba és químic i pintor, reuneix les condicions d’artista i científic que pot simbolitzar els titubejos de 
l’enquadrament del nou invent en els dos camps o la continuïtat entre l’un i l’altre. La família Brocca havia costejat els 
estudis d’Arrau i Barba a Itàlia, n’eren els seus protectors. 
56 Gerardo Kurtz calcula que un aparell complert per practicar el daguerreotip, com el que comercialitza Giroux ja a 
finals d’agost a París, pot arribar a trigar dos mesos en rebre’s. Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.89). Malgrat que el termini 
sigui menor si l’equip l’hagués subministrat la casa Bianchi de Tolouse, els Brocca han actuat amb celeritat si tenim en 
compte que el 17 de novembre ja surten al carrer proveïts del seu equip, forçosament han estat al corrent del que 
anava succeint sobre la daguerreotípia a París en la premsa nacional i la parisenca. És probable la mateixa intervenció 
d’Arrau i Barba en la compra de l’aparell per part dels seus protectors. El Diario de Barcelona ja anuncia la propera 
arribada de nous equips en els propers dies adquirits per homes d’aquesta ciutat, fet que evidencia un ambient 
favorable envers el daguerreotip i la voluntat d’algunes elits econòmic-cultural, com el binomi Brocca/Arrau i Barba, de 
participar plenament en els esdeveniments culturals i científics de la ciutat. El fet de que no en quedi constància del 
seguit d’aquests daguerreotipistes pot raure, com de nou considera Gerardo Kurtz, en que era un procediment molt 
complex i difícil que, lluny del que pot arribar a semblar i malgrat que el manual de Daguerre digui que qualsevol pot 
ser un bon daguerreotipista en poc temps, assolir bons resultats és complicat i alhora subjecte a múltiples variables, 
com la qualitat i puresa dels materials, dels productes químics i l’efecte de les variables ambientals com la humitat o la 
temperatura, fets que presumiblement portaren al fracàs i l’abandonament després d’unes temptatives no eixides 
d’aquests entusiastes aficionats. De fet, hi ha un parèntesi d’informació de l’activitat i l’interès sobre el daguerreotip 
des de mitjans de l’any 1840, quan decau l’interès dels sectors científics, els lligats a l’Acadèmia fins l’arribada de la 
daguerrotípia com a nova professió als inicis del 1842, els retratistes. 
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Hem d’imaginar aquells homes traginant amb un pesat equip ja que la ioduració i 
revelat s’havien de fer in situ, i a diferència dels anteriors experiments fets en un lloc 
estable, el terrat de la casa al Pla del Palau o la seu de l’Acadèmia on era possible 
instal·lar-hi una mínima infraestructura, Arrau i els acompanyants de la Família 
Brocca «con los cuales indistintamente practicamos» es veien obligats a improvisar 
un precari laboratori fotogràfic allà on trobessin el motiu a fotografiar. De manera 
que podem considerar aquests daguerreotipistes, Arrau no especifica qui 
l’acompanya, llençats als carrers a caçar vistes i impressionar plaques, com els 
primers reporters gràfics de Barcelona. 

Arrau i Barba descriu diversos daguerreotips acomplerts aquesta jornada i les 
referències tècniques de cada un. Val la pena descriure’n les imatges que el mateix 
Arrau farà en una comunicació a l’Acadèmia en tant que, cap d’aquestes s’han 
conservat o localitzat.  

En un dia clar, el primer daguerreotip que van fer va ser una «vista de Barcelona 
desde la casita del muelle nuevo» estan dirigida de manera que, en primer terme es 
veia «un trozo de andén y el faro o linterna nueva . . . a segundo término la muralla 
linterna vieja de piedra amarillo rojizo . . . a tercer término la muralla del mar y la 
ciudad; i en cuarto, la cordillera de Collcerola». L’èxit els va somriure «El dibujo salió 
con cuántos detalles es dado esperar» fins hi tot en descriu la impressió sobre la 
placa d’un «pescador que calmadamente se mantuvo sentado durante la operación 
fotográfica». Un pescador57 al moll que podem pressuposar que és el primer home 
que quedava retingut, gràcies a la seva immobilitat durant el temps que va durar la 
llarga exposició, en una placa daguerreotípica, en el «dibujo» que anomena Arrau i 
Barba. 

Va seguir aquell dia experimentant, seguia entossudit en desvetllar el misteri que 
suposava el joc de llums i ombres a l’hora d’aconseguir bons resultats «Otro 
experimento debía desvanecer en sospecha» 
El segon daguerreotip el van fer des del mateix lloc dirigint la càmera cap els edificis 
de les Drassanes, si bé el resultat general satisfà als operadors en tant que millora el 
detall dels edificis «con una fuerza de claroscuro admirable», Arrau segueix decebut 
per la falta de detall a les ombres, que intuïm que estaven representades per una 
taca sense contorns «nada salió de las montañas en oscuro sobre las que campeaban 
ni el mar» Arrau i els seus acompanyants no es feren enrere, davant els dubtes en 
que es trobaven seguien el mètode de l’experimentació propi del seu temps. Val a dir 
que a mitjans del segle XIX en que la ciència ha experimentat avenços en tots els 

                                                           
57 Rubió i Ors creu  que el dit pescador «se hubiera tal vez henchido de vanidad si hubiese podido adivinar siquiera que 

era el primer ser humano que aparecía en España retratado por el daguerreotipo» Rubió i Ors. “El Daguerrotipo y sus 
primeros ensayos en Barcelona y Madrid en novembre de 1839: Cartas abiertas a D. Juan Mañé y Flaquer”. Revista 
Contemporánea Madrid 1898. Enero-Marzo. Tomo CIX. (p.204-212) 
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camps, la fotometria n'ha quedat fora, el dubte sobre la constitució de la llum i de la 
quantificació i mesura d’aquesta és, com ja hem dit, un dels motius que Arago 
prengui tan fervorosament l’invent de Daguerre i el defensi aferrissadament. 
Aconseguir un mètode científic de mesura de la intensitat lluminosa58 és un afegit al 
mateix invent d’obtenir imatges fefaents i reals de la mateixa natura. 

El tercer daguerreotip va ser la caseta del moll des de la qual n’havia fet el primer, 
dut a terme a les tres de la tarda i amb una exposició de dotze minuts no va donar un 
bon resultat, tot i que el sol havia minvat, el resultat no el va convèncer. La llum era 
massa intensa en la zona assolellada perquè pogués obtenir algun detall a les 
ombres. Optà llavors per fer-ne un quart idèntic a l’anterior però, deixant que el sol 
caigués i il·lumines de forma més uniforme el motiu i allargant l’exposició a setze 
minuts. El resultat fou un èxit rotund «dio un dibujo limpio de mucho tono, con 
cuantos detalles podían desearse, con cuantas manchas hay en las paredes del 
edificio, modificacions de reflejos, en los batimentos, barandillas, piedras oscuras y 
hasta en el maderaje que hay en el terreno». Val la pena llegir l’informe sencer 
perquè en resulta un primerenc tractat de fotografia fet des de l’experimentació a 
peu de carrer. 

Arrau i Barba acaba l’exposició a l’Acadèmia comunicant un nou daguerreotip fet el 
primer dia de desembre en un «dia lluvioso y oscuro, un dibujo perfecto de un grupo 
de edificios de esta ciudad» i recordant que n’ha pres més, sense especificar «otros 
dibujos [daguerreotips] de una copia hecha por mi . . . de la mujer y niño [un detall] 
de cuadro del Pan y peces pintado por Murillo . . . y el de un busto y en el de una 
Venus Antigua colocados ambos en luz difusa». Arrau que ja ha fet exteriors i 
convençut de la seva experiència s’atreveix a fer daguerreotips per primera vegada 
d’objectes com una Venus i la reproducció d’un quadre, que creiem pel text exitosos. 
Recordem, com ja s’ha dit anteriorment, que el naixement de la fotografia i 
l’experimentació fotogràfica anaven molt lligades a la cerca d’una manera d’obtenir 
còpies litogràfiques d’imatges, gravats, directament de la imatge projectada a la 
càmera fosca, una cerca que podria haver motivat a Arrau i Barba en aquests darrers 
experiments. Simultàniament a les experiències d’Arrau i Barba, Ramón Alabern, 
gravador i de família de gravadors, estava fent daguerreotips a la ciutat i deuria tenir 

                                                           
58 Diversos intents d’aconseguir un fotòmetre seran experimentats a casa nostra, Pous i Camps, l’acadèmic que 
realitzarà el primer daguerreotip a Madrid, n’idearà dos mètodes, un per comparació entre la llum del motiu que 
impressiona la placa daguerreotípica i el d’una font de llum coneguda, l’altre consistiria en fer una prova del grau 
d’enfosquiment que pateix un paper sensibilitzat amb una concentració determinada de clorur de plata dins la càmera 
y a continuació exposar la placa segons el resultat obtingut amb el paper i el grau d’enfosquiment desitjat. Malgrat 
anticipar-se a les propostes de Jean-Baptiste Soleil serà aquest qui s’endugui el mèrit de ser-ne l’inventor. Ho exposa 
Riego a La introducción de la fotografíanen España. (p.151-153). Souguez cita al «ginebrino Sénebier (1742-1809)» com 
un primer home que construeix una escala de variacions de tonalitats segons la intensitat del sol sobre el clorur de 
plata. Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.24) 
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notícia dels intents francesos per obtenir el daguerreotip directament sobre una 
pedra litogràfica en comptes de la planxa de coure platejada.  

Arrau i Barba totalitza set daguerreotips malgrat que l’expressió «y el de un busto y 
en el de una Venus» pot induir a pensar en un més, la Venus podria, segons 
s’interpreti, haver estat fotografiada en la forma de bust i a més, sencera o, com el 
daguerreotip d’un bust i el d’una Venus que no té cap relació amb el bust, si accepten 
alguna d’aquestes darreres versions el total de daguerreotips fets per Arrau serien 
vuit. García Felguera i Martí Baget, tal com es pot veure al quadre adjunt, el 
consideren un únic daguerreotip. També caldria considerar que l’expressió «y el de» 
tal vegada sigui un error en el redactat de la comunicació. 

El comediment de la descripció, propi de la lectura d’un informe a l’Acadèmia, no 
transcriu el que pressuposem la joia del moment que va significar per aquells homes, 
amb vocació científica l’arribada d’un invent de tals proporcions, la posada en 
pràctica i l’experimentació immediata.  

 

Els primers daguerreotips fets a Barcelona59 

                                                           
59 Extret de García Felguera i Jep Martí. Op.Cit. (p.32) 

  10 de novembre de 1839           Ramón Alabern i Moles           Llotja casa Xifré 
                                                                                                 Indret desconegut 

  16 de novembre de 1839           Ramón Alabern i Moles           La Rambla (des de l’Acadèmia) 

  17 de novembre  de 1839          Ramón Alabern i Moles           La Duana (des de la casa Xifré) 
                                                                                                               La cas Xifré (des de el convent de 
                                                                                                               Sant Sebastià  

  17 de novembre de 1839           Josep Arrau i Barba                   Vista de Barcelona (des de el moll) 
                                                                                                                Les Drassanes (des de el moll) 
                                                                                                                Caseta del moll (des de el moll) 
                                                                                                                Caseta del moll (des de el moll) 

   Novembre                1839            Josep Arrau i Barba                  Detall d’una còpia d’un quadre 
                                                                                                                de Murillo i un bust 
   1 de desembre de   1839            Josep Arrau i Barba                  Grup d’edificis de Barcelona 

   Març                          1840            Josep Roura i Estrada               Diverses vistes de Barcelona 

   26 de març de          1840            Josep Roura i Estrada               Duana i Palau del General 

   Octubre                     1840            Josep Roura i Estrada               Façana principal de la Llotja 
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El primer daguerreotip fet a Madrid 

El dia 18 de novembre, vuit dies després del daguerreotip del Pla de Palau de 
Barcelona se’n farà el primer a Madrid. Fontanella atorga el mèrit de ser-ne el 
conductor a Joaquin Hysern basant-se en les notes i comentaris a peu de pàgina de la 
traducció del manual de Daguerre que amb el títol Esposición Historica y descripción 
de los procedimientos del Daguerreotipo y del Diorama feta per Hysern i editada per 
Juan Maria Pou y Camps.60 Riego61 en canvi considera que els comentaris de la 
traducció d’Hysern foren obra del mateix editor Juan Maria Pous y Camps, de manera 
que, quan s’expliquen els preparatius i l’execució del daguerreotip el que ho fa en 
primera persona no és Hysern sinó, Pou i Camps. Aquest seria llavors l’autèntic autor 
del daguerreotip conjuntament amb Marià de la Pau Graells i José Camps i Camps, fet 
que també ho corrobora Gerardo Kurtz que insisteix en que és un error considerar a 
Hysern l’autor de dites notes62.  
Els tres, membres de la Real Academia de Barcelona, exercien a Madrid com a 
catedràtics. De química i farmàcia a la Universitat el primer, Marià de la Pau i Graells  
de zoologia a l’Academia de Ciencias Naturales i de química al Colegio de Farmacia 
José Camps i Camps. Val a dir que els dos daguerreotips, tot i ser duts a terme per 
col·legues de la Real Acadèmia de Barcelona, es van fer amb total desconeixement 
l’un de l’altre fins al punt de que els autors que fan el de Madrid creuen que és el 
primer que es fa a l’Estat, el dia 18 de novembre es desconeix l’experiment fet a 
Barcelona el dia 10. 

Per fer el daguerreotip a la ciutat de Madrid la vista escollida va ser segons la crònica 
de El Corresponsal del dia 22 « . . . la vista del real Palacio tomada desde la parte 
derecha del Manzanares al extremo del Puente verde . . .» la mateixa notícia dona 
compte de l’entrebanc que va significar el trencament d’una part del material «la 
rotura de la bola del que venia en el aparato y la necesidad de su reposición» que 
interpretem com trencament d’un recipient que contenia algun dels productes 
químics que va obligar a ajornar l’acció, o sigui que en principi l’experiment podia 

                                                           
60 Fontanella, Lee. Op.Cit. (p.37) «El que publica esta obrita con las notas, aclaraciones, y adiciones que ha creido 
necesarias . . . tiene además la satisfacción de haver sido el primero en Madrid que los ha puesto en práctica por sí 
mismo  . . .» Un dels comentaris de la traducció que indueix a l’equívoc. Tanmateix Fontanella (p.39) contradiu la versió 
de Marie-Loup Souguez en la primera edició de Historia de la Fotografía, aquesta ja avançava l’autoria dels acadèmics 
Pous, Graells i Camps, igual que ho farà posteriorment Riego, Souguez es basava en la notícia de l’acte que donava El 
Corresponsal del dia 22 de novembre. 
61 Riego, Bernardo. Op. Cit. (p.104). Afirma a més que Hysern no es troba a Madrid en aquelles dates però, sense dir-ne 
la raó de tal afirmació. 
62 Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.96) També sobre Hysern diu referint-se al 18 de novembre, quan es fa el primer 
daguerreotip a Madrid que «Hysern, parece estar en París en 1839» encara que, de fet, en algun moment del 1839, tots 
els protagonistes hi són. 
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haver estat programat abans del dia divuit, potser en les  dates del daguerreotip de 
Barcelona. El resultat, malgrat que el temps no va ser el més adequat ja que segons el 
mateix diari «oscurecian el cielo bastantes densos celages» va ser exitós « . . .una 
miniatura delicadísimamente acabada y contiene todos los pormenores con una 
verdad de que sólo es capaz la misma naturaleza» 

Paral·lelament es van fer un seguit de daguerreotips sota l’aixopluc del Liceo que van 
fracassar, uns experiments dels que Rubió i Ors en va fer una mordaç descripció l’any 
1898.63 

El daguerreotip es va conservar a la Facultad de Farmacia, la imatge després de 
diversos trasllats, es trobava molt deteriorada i s’intentà restaurar a principis dels 
anys 80s amb l’addició de vapors de iode que acabà per destruir-la totalment.64 
(fig.19) 

 

7 – La nova professió de fotògraf 

A mitjans de l’any 1840 sembla que l’entusiasme que havia despertat en un principi 
el daguerreotip decau momentàniament65 en la mesura que els entrebancs tècnics  
dificulten la seva difusió i al fet que els homes de ciència, que l’han portat i 
experimentat tornen a les seves professions i càtedres, només en algun cas se 
l’enduran als respectius àmbits d’estudis. Caldrà que la daguerrotípia avanci 
estandaritzant els procediments tècnics per facilitar-ne el seu ús66, un fet que, com 
no podia ser d’altre manera, vindrà del país inventor, de França, on no s’ha produït 
dit parèntesi. 
Monlau ja parla d’un centenar de botigues de París que a finals d’agost de 1839  
venen el daguerreotip67, el mateix fabricant que ha subministrat l’equip a Daguerre, 
Alphonse Giroux, amb el que hi té un acord comercial d’exclusivitat, no dona l’abast a 
les comandes que rep. Al país veí, la innovació i experimentació pren un camí 
accelerat, en poc temps en el terreny de l’òptica s’aconsegueixen objectius més 
lluminosos i aviat es podran adquirir plaques argentades i polides preparades per 
facilitar-ne el treball més feixuc de sensibilitzar-les just abans de prendre les vistes, 

                                                           
63 Rubió i Ors. Op.Cit. (p.204-2012) 
64 La narració dels fets que exposa Souguez evidencia la poquíssima sensibilitat cap el patrimoni que han tingut les 
administracions, per no dir que causa encara major estupor l’acció maldestre d’una restauració que acaba per eliminar 
les restes de la imatge que encara conservava. Souguez. Op.Cit. (p.217) 
65 Malgrat aquest alentiment o la falta de dades al respecte, és possible que hi hagi particulars i afeccionats que 

practiquin el daguerreotip ja que El Constitucional del 4-7-1841 s’anuncia l’establiment de Francisco Bach al nº 93 de la 
Rambla oferint càmeres fosques i equip per a la pràctica del daguerreotip. 
66 Un dels primers fotògrafs retratistes establerta Barcelona, Pierre Sardin al que veurem més endavant, s’anuncia al 
Diario de Barcelona avisant de que no cal anar dues o tres vegades a retratar-se per obtenir-ne un de bo. Fet que 
demostra les dificultat tècniques que havien d’afrontar els primers professionals de la daguerreotípia. 
67 Informe llegit a la Junta de l’Acadèmia el 27-11-1839. 
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uns fets que va originant un incipient negoci al voltant de la daguerreotípia. 
Ja a inicis de setembre de 1839 una munió d’intrèpids fotògrafs recorren els llocs més 
emblemàtics de París, carregats amb els seus pesats embalums i posseïts per la febre 
de daguerreotipar. Per Gisèle Freund l’ambient era tal que «A los pocos días, en las 
plazas de París, la gente no hacía más que ver aparatos apuntando monumentos68»  i 
dona la xifra de 2.000 aparells venuts durant l’any 1846 i 500.000 plaques¡¡¡ Als 
Estats Units xifra en 2.000 daguerreotipistes entre fixes i ambulants i a 30 milions els 
daguerreotips els fets entre 1840-1860, el 95% retrats. 

En aquesta febre pel daguerreotip, en un primerenc 19 d’octubre de 1839 el pintor 
Horace Vernet69 s’embarca carregat amb un equip cap a Egipte a prendre vistes 
exòtiques  dirigides a l’edició d’àlbums de gravats fets a partir d’imatges preses amb 
el daguerreotip. 

Aquest serà un dels tres camins on s’encaminarà la fotografia una vegada passada 
l’eufòria dels primers moments. Els científics70 se l’enduran a les seves investigacions 
i entrarà en el camp de la medicina i de l’astronomia71 entre altres.  
Un segon camí serà el que els editors i impressors dirigiran cap a l’obtenció 
d’originals a partir dels quals poder fer gravats, val la pena tornar a recordar que els 
inicis i la idea original que mouen els experiments de Nicéphore Niepce era trobar la 
manera d’impressionar la pedra litogràfica que, a mode de pedra filosofal, obrís la 
porta al desenvolupament d’una manera de reproduir fins a l’infinit les imatges 
projectades en la càmera fosca72. Aquest trencaclosques farà que els intents, poc 
                                                           
68 Freund, Gisèle. Op.Cit. (p.29) 
69 Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.90) 
70 Fins i tot aquests científics sembla que, una vegada passada la novetat, se’n oblidin. És la impressió que es desprèn 

de la lectura de l’article de Rubió i Ors de 1898 a la Revista Contemporanea en que reconstrueix els seus record sobre 
l’arribada del daguerreotip. En fer-ho, li demana a Marià de la Pau Grells, un dels artífex del primer experiment a 
Madrid «quien á pesar de sus ochenta y nueve años de edad y cincuenta y ocho de profesorado» busqui entre els seus 
papers els apunts que va fer en el seu moment. Es diria que Graells “en representació de l’actitud de l’estament 
científic” passada la primera fal·lera pel daguerreotip, hagués retornat a completar els seus cinquanta-vuit anys de 
docència i els papers d’aquells experiments haguessin quedat com un record dins d’un calaix. Rubió i Ors. Op. Cit. 
(p.208). 
71 Jep Martí fa relat dels intents de daguerreotipar dos eclipsis de sol ocorreguts el 1851 i 1860 en que els acadèmics de 

Barcelona van afegir la daguerreotípia a les seves observacions, observacions en les que ja s’havia usat la càmera fosca. 
De l’eclipsi de 1851, Martí ens diu que segons consta en el llibre d’actes de 29-10-1851 de la RACB, l’acadèmic Francesc 
Domènec i Meranges va oferir a la institució «un cuadro fotográfico con seis vistas tomadas desde Monjuich y bajo su 
dirección, del eclipse solar del 28 de julio último» sembla que el 1898 encara les conservaria l’Acadèmia data en que, 
després de cedir-les en préstec mai no van tornar. Martí, Jep. “La recepció de la daguerreotípia i la fotografia en paper 
pels científics de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona (1839 – 1860)”. Disponible a: 
https://lalbumdeljep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-
cientifics-de-la-reial-academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/ 
72 El component de reproductibilitat és innat en el concepte fotogràfic, en tant que el primer resultat és una imatge 
negativa forçosament s’ha de copiar de nou per ferla positiva, una o, tantes com es vulgui. Aquest fet prefigura ja a 
partir dels sistemes del calotip i el col·lodió —veure l’apartat de tècniques emprades— la dificultat de considerar la 
fotografia com una peça artística única com ho és l’obra pictòrica d’un autor rellevant. En la pintura, la còpia no és 
assimilable a l’original, és l’original que ha creat l’artista on rau el seu valor. En la fotografia, l’original —en termes 
generals— té més valor pel que conté com a informació, com a imatge del representat, o sigui amb la relació que té 

https://lalbumdeljep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/
https://lalbumdeljep.wordpress.com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-academia-de-ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/
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exitosos en els seus inicis, es repeteixin tossudament fins a mitjans de la dècada dels 
60s quan s’assoleix un procediment anomenat fototípia que permet la reproducció 
d’un original fotogràfic sobre una superfície, inicialment de vidre, amb una emulsió 
de gelatina sensible a la llum que exposada al sol amb contacte amb un negatiu 
fotogràfic tenia la propietat d’absorbir més tinta en les zones amb menys emulsió, 
podent-se usar directament com a planxa d’impressió, era la primera vegada que una 
fotografia podia ser reproduïda amb més o menys fidelitat en els seus semitons sense 
que el gravador hagués d’usar el seu burí per fer els solcs on s’acumulés la tinta que 
imprimís el paper. S’obria el pas definitiu a la impressió fotomecànica que, amb 
futurs avenços com la impressió amb trama, permetria per fi a la fotografia entrar de 
ple als diaris i publicacions.  

Jaume Fabre, en un article dedicat als inicis del fotoperiodisme, situa la primera 
fotografia publicada en un diari mitjançant procediments fotolitogràfics el quatre de 
març de 1880 al Daily Herald de Nova York, la imatge representada és la d’unes 
barraques de la ciutat. La primera a la premsa catalana la va publicar La Ilustración el 
disset de novembre de 1881.73 El perfeccionament de la fototípia obria la porta al 
foto-reportatge, la impressió de fotografies directament sobre paper. A Catalunya el 
primer foto-reportatge el publicà també La Ilustración amb les fotografies que 
Heribert Mariezcurrena va prendre dels terratrèmols que va patir la província de 
Màlaga el 1884. 

Mentre això no arriba, aquests editors, seguiran imprimint amb les tècniques del 
gravat, ara sovint fets a partir del daguerreotip (fig.20). La pàtina de veracitat que 
dona el que una làmina o il·lustració sigui extreta directament del daguerreotip, que 
no enganya, donarà volada a un mercat de publicacions gràfiques i òbviament a la 
                                                           
amb el seu referent, que com a original en sí. Al cap i a la fi l’original és una imatge negativa —en l’era digital un codi 
numèric— que no té ni tan sols el valor d’exclusivitat que té la litografia com a peça d’art ja que, l’artista, en la litografia 
en limita el número de còpies que farà abans de destruir l’original, cosa que en valora la tinença d’una d’elles. Però, 
quin sentit tindria destruir l’original fotogràfic, el negatiu que, val a dir no es observable sense còpia? El valor de la 
fotografia podem cercar-lo en altres àmbits, com per exemple en el seu valor històric en sí, imaginem el que significaria 
trobar el daguerreotip fet al Pla de Palau o en seu valor en tant la tècnica emprada o en tant que d’un referent al que 
remet —una persona, un lloc o una activitat—. Hem de tenir en compte que el fotògraf actua, excepte  excepcions i 
amb més o menys art o destresa com a artesà més que com a artista que fa peces úniques.  
A tall d’exemple, aquest passat juny-2018 s’exposa a la sala de les Loggies de la Torre Galatea de Figueres una exposició 
de fotografies que l’extraordinari fotògraf Robert Witaker va fer de Salvador Dalí entre els anys 1967-1972. Algunes 
autènticament icòniques del personatge, val a dir que Dalí, amb la seva histriònica imatge hi col·labora amb l’èxit 
fotogràfic però, el que cal denotar és que és el seu referent amb el personatge i, fins i tot amb la proximitat d’aquest en 
l’espai en que es fa l’exposició el que catapulta aquestes fotografies a la categoria d’obres d’art. Una d’aquestes 
mateixes fotografies exposades al MOMA i observada per un públic sense aquesta connexió referencial pot veure-hi 
només una “boutade” o un experiment divertit. És aquí on rau la dificultat de la fotografia per ser considerada “per se” 
un art i és paradoxalment en l’aparició de la fotografia digital i en la construcció de les imatges a partir d’elements no 
exclusivament fotogràfics, en el que es pot dir una manipulació de la imatge en un bon sentit, que l’obra es converteix 
en peça única sense sentit de reproducció i de còpia que fa que sovint sigui aquesta producció la que entra a les sales 
d’exposició com a art. 
73 Fabre, Jaume. “El fotoperiodisme entre dues exposicions (1888-1829)”. Revista Capçalera nº 11, març 1990. 
Barcelona: Col·legi de Periodistes de Catalunya. (p.36-42) 
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dels primers fotògrafs que ja comencen a guanyar-se la vida fent això, daguerreotips.   
Ja a partir de 1840 aquests fotògrafs prenen vistes per encàrrec —cobrant— per 
confeccionar àlbums de litografies de monuments o de llocs insòlits i remots per un 
públic àvid de novetats. L’exponent més escaient són les primeres Excursions 
Daguerrienes que, amb un subtitulat Vues et Monuments les plus remarcables du 
glove ho diu tot, edita l’òptic Noël-Marie-Paymal Lerebours74 de París. Lerebours 
envia corresponsals arreu el Món entre els que s’hi troba el mencionat Horace Vernet 
que viatja pel Nil i per Orient Pròxim. S’editaran més de cent làmines entre el 1841-
1844 en el que s’inclouen tres vistes fetes a Espanya pel daguerreotipista Edmond 
Jomar: l’Alcázar de Sevilla, el Patio de los Leones de l’Alhambra i la mateixa Alhambra 
des de l’Albaicín75. Amb el nom de Panorama óptico-artístico de las Islas Baleares 
s’editarà una obra amb text d’Antonio Furió acompanyada de 39 litografies 
procedents de daguerreotips fets per Francisco Muntaner amb una càmera que 
s’havia fet portar expressament de París per tal motiu. Kurtz diu que tot i ser gravats 
«de corte más tradicional» la perspectiva i «la comprensión de la imagen . . . sugieren 
claramente su origen fotogràfico»76 

A casa nostra el 1842 s’edita España: Obra pintoresca en láminas, ya sacadas con el 
daguerreotipo, ya dibujadas del natural, gravadas en acero y en boj por los señores 
don Luís Rigalt, don José Puiggari, don Antonio Roca, don Ramón Alabern, don Tomás 
Sáez, etc. Y acompañadas con textos por don Francisco Pi i Margall77. Catalunya. 
(Fig.20). Bellezas y recuerdos de España: obra destinada para dar a conocer sus 
monumentos, antigüedades, etc. editada entre 1836 i 1865 amb textos del Mateix Pi i 
Margall, Pau Piferrer, J.M.Quadrado i Pedro Madrazo amb gravats procedents del 
daguerreotip i posteriorment de fotografia en paper. 

Paral·lelament a Anglaterra el sistema inventat per Fox Talbot,78 el calotip, al ser un 
mètode que permetia fer-ne còpies a partir d’un negatiu de paper encerat els  
àlbums o publicacions es confeccionaven encolant les imatges positives directament 

                                                           
74 Souguez, Marie Loup. Op.Cit. (p.90) Comencen a publicar-se l’any 1840 i recullen 120 vistes al daguerreotip que els 
gravadors copiaven pel procediment de l’aiguatinta que «eran realzados con personajes, barcos, carruajes y animales 
añadidos a mano» que no sortien en l’original.  
75 Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.104) 
76 Idem. (p.106) 
77 Idem. (p.107)  Kurtz apunta la possibilitat que una de les imatges, concretament la de la portada que reprodueix el 

«Blasón de Catalunya sacada del que existe en las Casas Consistoriales de Barcelona» fos impresa directament sense 
gravador ja que el text indueix a pensar-ho «sacado con el Daguerrotipo» i que és aquesta «la primera prueba de esta 
clase hecha en España» És possible que s’hagués usat un mètode experimentat per Alfred Donné que convertia el 
daguerreotip en una matriu calcogràfica apta per a fer impressions de pocs exemplars.  
Un mètode que s’usa en al menys tres de les vistes de les Excursions Daguerriennes segons Souguez. Souguez, Marie-
Loup, i Helena Pérez Gallardo. Diccionario de historia de la fotografía. Entrada Fizeau, Hippolyte. Madrid: Cátedra. 2009. 
78 En els seus inicis el procediment del Calotip —1839— va tenir poca acceptació degut principalment a que Fox Talbot, 
a diferència del procediment del daguerreotip, l’havia patentat i el seu ús estava subjecte al pagament de drets.  
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sobre les pàgines de la publicació79 i alhora se’n feien còpies en forma de targetes o 
estampes que es venien tal com es feia en la forma clàssica del gravat80.  

La tercera via en que la fotografia s’obrirà pas serà la del retrat, serà la palanca 
definitiva que popularitzarà el nou mitja i crearà una nova professió, la de retratista. 
Amb el retrat s’obrirà l’accés a la fotografia a tot un seguit d’homes sense ofici 
definit81 que veien que, amb una moderada inversió que inclogués la càmera, el 
lloguer d’un local i uns pocs coneixements podien guanyar-se la vida en un mitjà nou, 
en una nova professió per a la qual s’estava creant una demanda i no hi havia gaire 
competència. Pressuposem una certa mentalitat cercavides en aquests pioners que 
els prepararia pel nomadisme que requeriria la professió. L’anar allà a on calgués és 
precisament un tret de la professió en els seus inicis, fins hi tot més endavant, quan 
la professió ja s’ha consolidat i les galeries fixes s’estableixen a les ciutats, aquestes 
seguiran convivint amb una població de fotògrafs ambulants que, carregats amb el 
seu equip viatgen de ciutat en ciutat anunciant-se a la premsa local i oferint per uns 
dies —el que pot durar la demanda— la seva feina de retratista. Sobta també, que les 
mateixes galeries canvien sovint de titular, de local i, tot i tenir un cert nom i prestigi, 
els fotògrafs agafin els seus estris i obrin galeria a altres ciutats82.  

Aquests fotògrafs, a més de la seva feina com a retratistes, vendran càmeres, 
materials i donaran lliçons als aficionats que s’interessen pel nou invent. Per Gerardo 
Kurtz, aquesta és la forma en la que es difon la professió ja que, quan el retratista 

                                                           
79 Lee Fontanella cita una publicació la Talbotype Illustrations to the Annals of the Artists of Spain de l’any 1847. Feta 
probablement amb calotips presos el 1845 d’obres mestres de la pintura espanyola que en el seu darrer volum, dels 
quatre que el composen, encola positius fotogràfics directament sobre els fulls de l’obra. Fontanella, Lee. Op.Cit. (p.57). 
Kurtz diu que seria la primera vegada que es composen llibres il·lustrats d’aquesta manera. Kurtz, Gerado. Op.Cit. 
(p.112)  
80 Amb l’arribada del mètode del calotip i el més perfeccionat del col·lodió a finals de la dècada dels 50s, Gerardo Kurtz 
troba que els centres de producció gràfica en l’edició d’il·lustracions amb gravats, seran també els principals generadors 
de la demanda i producció fotogràfica. Hi estableix una certa connexió ambdues activitats i cita al fotògraf establert a 
Sevilla però d’origen francès Francisco de Leygonier que el 1848 ja pren vistes d’indrets de la ciutat, de monuments o 
obres d’art que ven directament al seu establiment. Es destinen a un públic culte que compra estampes i que Kurtz 
atribueix a  l’existència d’una certa població turística. Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.124) 
81 García Felguera, enumera alguns dels oficis previs dels futurs daguerreotipistes, a més de pintors i miniaturistes que 
entendríem com a normal per la seva connexió amb el món de la imatge, troba casos més curiosos com el del fotògraf 
que s’estableix a Barcelona, Sardin, que és argenter i simultanieja les dues professions segons li va, Rafael Albareda, 
també argenter o el cas de J. de Mata, que té «salones de peluquería» y hace retratos al daguerrotipo en noviembre de 
1851 en la Rambla de San José o de las Flores 24, nuevo, 1º» segons anunci publicat a El Barcelonès (1-11-1851). José 
Hostench, que «fue peluquero antes que fotógrafo: peinaba en 1847 en la calle Escudillers 57 (Diario de Barcelona 13-
10-1847) y una década después alternaba las dos actividades (Diario de Barcelona 28-2-1858) en el número 33 de la 
misma calle». García Felguera, Maria de los Santos. “La versatilidad de los daguerrotipistas. Nuevos datos sobre los que 
trabajaron en Barcelona”. En I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía 1839-1939: Un siglo de 
fotografia. Zaragoza: Institución Fernanando el Catòlico. (p.51-62) 
82 Un exemple és el del fotògraf Amadeu Mauri que exercirà a la Bisbal, a Sant Feliu de Guíxols, a Girona, a Vic, a 

l’Argentina i finalment a França. Suquet Fontana, Maria Àngels. “L’herència del gravat: Amadeu Mauri i Aulet, fotògraf 
editor”. Revista de Girona nº 304. (p.63)  
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ambulant marxa de la ciutat, queda algun potencial fotògraf que sovint ha après 
l’ofici fent d’ajudant i que al seu torn prendrà la iniciativa d’establir-se i provar 
fortuna. 

Tal vegada aquesta és la raó per la que els primers daguerreotipistes establerts a 
Barcelona venen de França. El fet que al país veí no hi ha hagut un alentiment en la 
difusió de la daguerrotípia als inicis de la dècada dels 40s, unit a les millores en la 
tècnica i equips, ha afavorit una proliferació de fotògrafs que, amb l’autoritat que els 
hi confereix el venir del mateix bressol de la daguerreotípia i presumint d’haver-se 
format sota les indicacions del mateix Daguerre s’escampen arreu on poder oferir el 
seu art. 

Aquest és, de ben segur, el motiu pel qual el primer fotògraf que s’establí a Barcelona 
va ser el francès Charles Chaban83, s’instal·là al número 19 de la Rambla de Santa 
Mònica. Aquest serà el procedir habitual dels primers fotògrafs, tots cercaran indrets 
cèntrics de la ciutat per captar clientela i guanyar prestigi, ja que la competència per 
un mercat encara a les beceroles fomentaria la rivalitat entre ells a mesura que 
s’anaven establint. En arribar, el primer que feien era anunciar-se a la premsa on 
exposaven les seves excel·lències i virtuts alhora que convenien amb algunes 
botigues que tenien aparadors, exhibir els retrats realitzats a mode d’esquer, que no 
dubtem, deixarien bocabadats als vianants.  

Aquests primers fotògrafs, degut a la poca sensibilitat a la llum que tenien les 
primeres plaques daguerreotípiques, es veien obligats a fer els retrats a ple sol. En un 
principi, era habitual fer els retrats al terrat del mateix edifici on estava establert el 
fotògraf, amb el temps s’instal·laven als pisos més alts on sovint construïen espais 
amb grans vidrieres que deixessin passar la llum. A mesura que la demanda de retrats 
anava augmentant les galeries van anar guanyant en opulència, es muntaven fons 
amb decorats pintats i es podien llogar vestits elegants per a l’ocasió. A mitjans de la 
dècada dels 50s moltes galeries competien en el luxe de les seves instal·lacions i els 
seus serveis: els retrats són acolorits per retocadors que amb un burí perfilen 
finament joies i ornaments. Les galeries més importants contracten pintors i 
miniaturistes experts per endolcir el resultat final del retrat al gust del client que, en 

                                                           
83 Ricard Marco i Juan Naranjo per situar a Chaban com a primer fotògraf retratista a Barcelona fan referència al Diario 

de Barcelona de l’any 1891 en la seva pàgina 13.805. És una crònica dins l’epígraf DIVERSIONES PARTICULARES en que 
l’autor, anònim, entre altres informacions explica l’enderroc d’una part de l’estudi dels Napoleon per fer-hi una galeria 
més luxosa. Exposa la trajectòria de les diferents propietats de l’edifici i relata que en un llunyà 1842 s’hi establí el tal 
Charles Chaban, del que diu fou el primer a Barcelona. Marco, Ricard. “Els retratistes del segle XIX a Barcelona. Noves 
dades per a la història de la fotografia” En Retrat del Passat: La col·lecció de fotografies del Museu Frederic Marès. 
Barcelona: Museu Frederic Marès, 2003. (p.152). Naranjo, Juan. Op.Cit. (p.24). Àngels Solà també considera a Chaban 
com el primer fotògraf establert a Barcelona citant la tesi inèdita de llicenciatura de Maria Dolça Ribas Rosell. Solà, 
Àngels. Op.Cit. (p.125). Maria de los Santos Garcia Felguera situa a Pierre Sardin com el primer daguerreotipista que 
s’anuncia a la premsa Barcelonina, en concret a El Constitucional del 22-1-1842. Garcia Felguera, Maria de los Santos. 
Op.Cit. (pp.56) 
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ocasions, a parer de Lee Fontanella converteixen el retratat «amb el personatge que 
possiblement no fos»84. El retratat cercava una identificació de pertinença a un espai 
social que reivindicava un estereotip icònic i una manera de representar-se i 
d’autoafirmar-se com a classe o estament en alça.  

És la tesi que sosté Gisele Freund, a La fotografía como documento social, en que lliga 
l’aparició del retrat fotogràfic a la consolidació d’aquest nou estament cridat a fer-se 
càrrec de l’esdevenir econòmic i polític que necessita una forma d’autoafirmació85  

A medida que subía la burguesía, y que consolidava su poder político . . . el tipo ideal deja de 
ser suntuoso: en su lugar aparece el rostro burgués. Levita y sombrero de copa reemplazan 
el traje de encajes y la peluca, el bastón sustituye a la espada . . . Toda variación en la 
estructura social influye tanto sobre el tema como sobre las modalidades de expresión 
artística . . . 

De la reflexió de Freund es pot albirar un cert paral·lelisme entre aquesta nova forma 
de retrat sobre una placa argentada amb reflexos metàl·lics i el també entorn 
“metàl·lic” en el que es forma aquesta classe social, el de les noves indústries amb les  
fàbriques plenes de màquines de tot tipus que tenen en el seu vèrtex la màquina de 
vapor. La fotografia s’assenta sobre una societat que vivia immersa en un continu de 
nous elements tecnològics, és producte del seu temps i en poc temps es convertirà 
en la cronista mateixa d’aquesta evolució: les grans obres hidràuliques, les 
locomotores, els viaductes, els forns d’acer, els interiors de vaixells i qualsevol gran 
construcció quedarà immortalitzada amb el seva veracitat, tal com se li demana que 
ho faci, sense concessions al romanticisme en que pot caure la pintura o el gravat. 
Tanmateix també hi ha un paral·lelisme entre aquesta forma relativament austera del 
daguerreotip i un comportament auster que Freund atorga a aquesta burgesia.  

Són però, en la seva majoria, la mitjana burgesia, la integrada per  

tenderos, merceros, relojeros, sombrereros . . . funcionarios  . . . que no disponían en su 
mayor parte de un pequeño capital . . . tales fueron las capas de la burguesía media que 
encontraron en la fotografía un medio de autorepresentación86  

les que desitgen tenir un retrat que els situï socialment. Que a més, demostri que el 
poden pagar ja que el cost del retrat fins a l’arribada dels procediment fotogràfics en 
paper a mitjans de la dècada del 50s no està a l’abast de tothom. Tot i que un 

                                                           
84 Fontanella, Lee. “La col·lecció de daguerreotips del Museu Marès”. En Retrat del passat. La col·lecció de fotografies 
del Museu Marès. Barcelona: Museu Marès (p.101-103) Fontanella fa una descripció dels procediments de pos-
producció i cita la galeria del retratista Napoleon com un cas emblemàtic on hi treballen tot un seguit d’ajudants al 
servei del fotògraf. 
85 Freund, Gisèle. Op.Cit. (p.7-8) 
86 Freund, Gisèle. Op.Cit. (p.24) 
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daguerreotip valia deu vegades menys que una miniatura pintada, voltava els 60 
rals87, el sou de deu dies d’un treballador manual. 

La “democratització” del retrat per a totes les capes socials vindrà a partir de dos 
nous avenços, el primer, amb l’ús del vidre com a substitut de la planxa argentada del 
daguerreotip que n’abarateix el cost i en segon lloc amb l’arribada del format carte-
de-visite que popularitzarà el fotògraf francès Disderi l’any 1854. Aquest, amb una 
càmera proveïda de diversos objectius, fins a vuit, captarà un negatiu amb tants 
retrats com objectius tingui la càmera. Posteriorment, per contacte en farà còpies 
sobre un paper anomenat albuminat per finalment encolar-les sobre un cartró de 
mida aproximada de 6X9 cm (fig.21). Se’n podran fer infinitat de còpies de bona 
qualitat i definició i en conseqüència, el preu serà molt econòmic88. A partir d’aquest 
nou procediment es popularitzarà l’intercanvi de la carte-de-visite personal i la venda 
i col·lecció de cartes de personatges coneguts com poden ser cantants d’òpera, 
escriptors, monarques, clergues, polítics i més endavant fins i tot de toreros. És 
l’impuls definitiu de l’accés al retrat d’àmplies capes de la població i marca el 
definitiu declivi del daguerreotip.  

El seu preu econòmic va crear una fal·lera col·leccionista, d’alguns personatges 
famosos se’n venien milers de targetes89 i se’n feien àlbums que es venien a les 
mateixes galeries dels fotògrafs, als quioscos, a les llibreries i en el seu moment a les 
estacions de ferrocarrils. En conseqüència, la imatge d’aquests personatges passa de 
l’esfera privada a la pública en circular profusament d’una manera que fins llavors no 
havia ocorregut. En l’àmbit familiar s’inicia el costum d’intercanviar retrats, la 
possessió de la imatge de la persona absent el fa d’alguna manera present, un 
costum que s’ha perllongat des d’aquest moment com una raó intrínseca de la 
fotografia, la capacitat evocadora que té en tant que remet a una imatge real de 
quelcom que existeix o ha existit.  

Aquest fenomen de la difusió de la carte-de-visite és possible gràcies als avantatges 
d’un nou procediment tècnic, el col·lodió. Aquest  aconseguirà escurçar els temps 
d’exposició que, si en els inicis del daguerreotip podia durar minuts, ara només 
durava uns pocs segons. En un principi la immobilitat requerida dels primers retratats 
i la necessitat de mantenir els ulls oberts sense parpellejar a ple sol mostraven en 
ocasions uns rostres tensos i unes postures encarcarades, producte del patiment i 

                                                           
87 Gerardo Kurtz anota els preus del fotògraf i miniaturista Bernardo Fernández, cobra 50 rals per un daguerreotip 
muntat en un marc daurat i d’un quart de placa, la mesura més habitual equivalent a 6X9 cm. Kurtz, Gerardo. Op. Cit. 
(p.120).  
88 A París un daguerreotip podia costar fins a 100 francs, amb el format carte de visite, 12 retrats costaven 15 francs. 
Naranjo, Juan. Op Cit. (p.21) 
89 Naranjo, Juan. Op.Cit. (p.24). «Centenars de milers de retrats de la reina a la Gran Bretanya . . . i després de la mort 
del príncep Albert es van vendre 70.000 targetes de visita amb la seva imatge» Encara que 70.000 targetes no semblin 
una quantitat sorprenent a dia d’avui, de ben segur que en l’època significarien una xifra astronòmica. 
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l’ús d’estris que mantenien immòbil el model durant el temps que durava l’exposició. 
El nou procediment de negatiu de vidre tot i que, ja no exigirà aquesta immobilitat no 
aconseguirà un gest més artístic o espontani del retratat, la mateixa economia que 
popularitza el nou procediment el converteix en un producte sense originalitat, amb 
unes pautes rutinàries de fer del fotògraf que fa  que, en general, els retrats fets en 
carte-de-visite segueixen uns patrons molt estereotipats. Per exemple, i fets sempre 
de cos sencer, l’escriptor és retratat amb la seva ploma en un escriptori, el poeta 
mirant el cel, el cantant declamant amb gestos exagerats i el militar amb gest hieràtic 
carregat amb les seves medalles.  

Podem considerar que amb la carte-de-visite el retrat perdrà part de la seva 
profunditat psicològica, trets que s’observen en els primers daguerreotips. El retrat 
s’anirà convertint en un producte subjecte a patrons prefixats que els fotògrafs han 
de fer de forma més seriada. El preu, la competència i les inversions en galeries cada 
vegada més luxoses on hi treballen una munió d’ajudants, forcen a un “anar per 
feina” i a gastar poques energies en els resultats artístics a excepció dels fotògrafs 
que han aconseguit fer-se un nom de manera que, tenir un retrat fet per ells sigui un 
tret de distinció. Al 1855 l’elegància ja no és tenir un retrat sinó que l’hagi fet el 
mateix Disderi a París. 

 

Apunts sobre alguns dels primers fotògrafs retratistes a Barcelona 

S’ha esmentat al francès Charles Chaban com el primer fotògraf professional en 
establir-se a Barcelona. Poc temps després, trobem a Monsieur Sardin, s’anuncia al 
Diario de Barcelona el 23 de gener de 1842 proclamant que acaba d’arribar de París i 
s’ofereix a fer retrats pel mètode del daguerreotip que són «tan parecidos que 
ningun pintor puede aventajarlos». Més endavant s’anuncia a El Constitucional del 3-
7-1842 i amplia els seus serveis (fig.22). Ara, a més del retrat, anuncia que ven 
aparells i dona classes a la Rambla nº 4. Pierre Sardin provenia d’una família 
d’argenters de Marsella, heretà la tradició i argenter va ser el seu primer ofici que 
mai no va abandonar ja que el va seguir practicant en diferents etapes de la seva vida 
simultàniament al de la daguerreotípia.  

De fora va venir també a Barcelona l’any 1842 Jorge Washington Halsey amb el 
bagatge d’un periple rocambolesc. Halsey, que era professor de cal·ligrafia, va 
aprendre el daguerreotip a Nova York amb Alexander S. Wolcott el retratista que té 
l’honor de ser el primer en obrir una galeria fotogràfica arreu el Món el 3-3-1840 i de 
fabricar una càmera amb un mirall còncau en el seu interior que redreça les imatges. 
Halsey, ja amb la idea de ser fotògraf anirà el novembre de 1840 cap a Canadà a 
establir una galeria, el mal temps i els pocs dies d’insolació en unes latituds extremes 
convertiran el negoci en un fracàs. Lluny de tirar la tovallola provarà a Venezuela i 
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Cuba on establirà la primera galeria a l’illa a inicis de 1841. Sis mesos més tard 
agafarà els estris i desembarcarà a Cádiz on instal·larà la primera galeria de tot l’Estat 
en data tan primerenca com el 18-12-1841. De Cádiz arribarà a Barcelona on s’ofereix 
per fer daguerreotips al Diario de Barcelona del 1-3-1842 (fig.23). 

 

Del quart que en tenim notícia és Maurici Sagristà, el primer daguerreotipista català, 
amb galeria al pla de Palau nº 9; posteriorment es traslladà al nº 53 de la Rambla i 
més endavant al carrer Ferran. S’anuncia al Diario de Barcelona del 20-6-1842 (fig.24) 
amb un text que dona moltes pistes sobre la professió a la Barcelona de l’any 1842: 
Sagristà ens diu que hi ha diversos fotògrafs a la ciutat de Barcelona però, que ell és 
«fotógrafo español» el que pressuposa que els altres siguin forans i una certa 
competència. Sagristà podria referir-se a Pierre Sardin o a l’americà George 
Washington Halsey que breument s’hi està al 1842. Sagristà ofereix fer retrats en el 
sorprenent temps d’un a cinc segons, una proesa d’instantaneïtat si pensem que tot 
just estem als inicis de la daguerreotípia, i a uns preus que van de 40 a 80 rals, els 
retrats de grups els cobra segons el número de persones retratades. S’ofereix a fer 
daguerreotips minúsculs que fins i tot es poden encabir en agulles de pit o anells. 
També diu que té quatre càmeres «para operar en los días de mucha concurrencia» 
del que se’n desprèn que el negoci va bé i que podria tenir operadors al seu servei. 
Així que no patim, no haurem d’esperar per fer-nos retratar. Sens dubte Sagristà és 
un fotògraf que domina perfectament la tècnica del daguerreotip malgrat no reuneixi 
les excel·lències de venir de fora de les que presumiran altres fotògrafs.  

Al 1843 trobem a Madama Fritz, la primera dona fotògraf a la ciutat de Barcelona. Al 
diari El Imparcial del 10-5-1843 (fig.25) s’anuncia com a retratista al daguerreotip que 
provinent de França s’estableix a la fonda Oriente on rebrà els seus clients de vuit a 
dotze al matí i de dues a sis de la tarda, hores que Madama Fritz consideraria adients 
al més de maig per pujar al terrat a fer els retrats. L’estada de Fritz en una fonda 
marca una pauta que repetiran altres retratistes, un signe mateix de la provisionalitat 
de l’ofici90, un ofici que té en els seus inicis un punt de firaire que perdurarà en el 
temps. Malgrat que alguns fotògrafs com Maurici Sagristà sembli que estan 
plenament arrelats i situats, el fotògraf itinerant de ciutat en ciutat, el minuter i el de 
carrer els dies de mercat perduraran fins a la meitat del segle XX.  
Seguin aquestes pautes Madama Fritz tornarà a fer estada a Barcelona el 1855, tal 
com s’anuncia a El Barcelonés del 2-5-1855, ara proclama que la seva feina ha tingut 

                                                           
90 Garcia Felguera i Jep Martí la situen als anys 1844 i 1845 a diverses ciutats com Córdoba, Cádiz, Madrid, Lisboa i 
València. García Felgera, Mª de los Santos i Jep Martí. Op.Cit. (p.52) 
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molta acollida en un periple que l’ha portat per Portugal i Espanya i torna de nou a 
oferir el seu art als barcelonins.  

El 1844 hi consta com a daguerreotipista Severo Bruguera al nº 11 del carrer Ample. 
Més endavant, a l’any 1849 s’anuncia al Diario de Barcelona deixant constància de 
que te molta experiència en el retrat adquirida en diferents països d’Amèrica llatina i 
Europa. Un nou rodamón. 

 

Un any després, el 1848 trobem al també francès Enrique Lorichon establert al carrer 
de la Unió nº 2 de Barcelona. Lorichon, que era pintor miniaturista de retrats a 
França, s’hauria vist empès a agafar les maletes i a dedicar-se a la daguerreotípia 
lluny de casa quan es van quedar sense feina ja que, si bé en uns inicis van conviure 
ambdues professions, els miniaturistes van anar quedant relegats i condemnats a 
sobreviure amb estretors. Gisèle Freund considera que la miniatura pintada encara 
tenia reminiscències aristocràtiques cosa que va provocar cap al 1850 la seva 
progressiva desaparició atès a que «Tales artistas ganaban lo justo para subvenir a su 
existencia y a la de los suyos . . .»91. Passar de fer miniatures a fer retrats amb el 
daguerreotip seria una forma d’adaptar-se i sobreviure. 

Lorichon, al que Souguez situa a la ciutat de Sevilla entre els anys 1843-184992, va ser 
dels primers a oferir el daguerreotip conjuntament amb la fotografia amb paper93. El 
nou procediment amb negatiu obria la possibilitat de fer còpies i a abaratir el retrat. 
Jep Martí94 lliga les temptatives de Lorichon en l’ús del negatiu a la relació que pot 
haver tingut amb el farmacèutic Francesc Domènec Maranges, al que ja coneixem 
per ser el protagonista de l’examen públic de la càtedra de Química aplicada a les 
arts de de la Junta de Comerç l’any 1842. Maranges és membre de l’Acadèmia i 
dirigeix una revista la Enciclografia en que es fa ressò de tots els avenços que es fan 
en el camp de la daguerreotípia i en els nous procediments fotogràfics. Aficionat de 
primer ordre, presentarà a l’Acadèmia de les Ciències en la sessió del 26-4-1849 unes 
proves que, l’advocat i també aficionat a la daguerrotípia, Gabriel Coca Negre ha fet 
de «daguerreotipos en papel». La farmàcia de Maranges en la que ven els productes 

                                                           
91 Freund, Gisèle. Op.Cit.(p.14-15) Comptabilitza cap al 1850 només quatre o cinc pintors miniaturistes a la ciutat de 
Marsella. En canvi la professió de fotògraf anava a l’alça ja que «unos años más tarde» hi havia entre trenta i quaranta 
fotògrafs que feien entre 1.000 i 1.200 retrats cada un que venien a quinze francs, el que representava uns ingressos 
individuals de 18.000 francs. 
92 Souguez, Marie-Loup. Diccionario de Historia de la Fotografía. Càtedra. Madrid. 2009. Entrada Lorichon, E.  
No obstant, Lorichon ja està establert a Barcelona com a impressor i litògraf l’any 1838 tal com s’anuncia al Diario de 
Barcelona del 1-2-1838, el 17-12-1839, el 25-4-1841 i el 10-8-1842. Pot ser que el 1843 se’n vagi a Sevilla on podria 
haver-se iniciat en el daguerreotip per tornar a Barcelona ja com a retratista l’any 1848. 
93 La fotografia sobre paper acabaria arraconant totalment el daguerreotip. Públio Mondéjar situa la fi del daguerreotip 
cap a finals de la dècada dels 50s, època en que el daguerreotip es destinaria al retrat distingit i de prestigi enfront de la 
«vulgaridad» del retrat en targeta. López Mondéjar, Públio. Op.Cit. (p.45-46) 
94 Martí Baiget, Jep. Op.Cit. (p.9-12) 
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químics necessaris per realitzar-los està situada al carrer de la Unió nº3 i Lorichon, en 
aquesta estada a la ciutat s’està precisament al nº2 del mateix carrer. La hipòtesi és 
que Lorichon pot haver estat al corrent d’aquests nous procediments a través de 
Maranges que li podia haver subministrat els materials i els coneixements que aquest 
tenia sense descartar que Maranges ja l’hagués experimentat prèviament. 

Lorichon exhibirà els seus retrats al mes de juny de 1849 en una exposició 
organitzada per la Asociación de Amigos de las Bellas Artes els primers retrats fets 
sobre paper i al mes següent ja anuncia als seus clients que ofereix els serveis de 
daguerreotípia incorporant un nou sistema en paper acolorit —amb retoc de 
pintura— que està a l’alçada de la feina del millor miniaturista i convida a observar 
aquesta extraordinària novetat ja que les exposa a la «Rambla junto a la subida del 
salon del Sr. Francard»95 (fig.26) 

L’any 1848 s’establirà a la ciutat Alexander Govinet de Villecholes, conegut per Franck 
(fig. 27-28). Provinent també de París s’establí al nº 18 de la Rambla del Centre. El dia 
12 d’agost s’anuncia al diari El Fomento dient que ofereix fer el retrat amb només dos 
o tres segons amb un nou mètode que només ell coneix. Sospitem que es tracta de la 
fotografia en paper que Lorichon també ofereix i que s’acabarà imposant. Franck 
avisa però, que només s’hi estarà per poc temps. Una amenaça que no va complir ja 
que, el vuit d’octubre a El Barcelonés anuncia que, agraït a la bona acollida que li han 

dispensat els clients, ha decidit quedar-se a la ciutat i obrir «un espacioso salon 

hermosamente arreglado en Rambla num. 25, esquina á la calle de la Union, cuarto 
2º» 
Franck també s’anuncia com a retratista de difunts, una pràctica que aniran oferint 
tots els fotògrafs de l’època, com Mattey, Albareda o Napoleon, que fins i tot ho 
publicitarà als segells impresos al dors dels retrats (fig.29). Malgrat que fotografiar un 
difunt sembli una mica estrany, si ens situem en el seu moment hem de pensar en la 
nova possibilitat de guardar la imatge d’un esser estimat. La tinença del retrat podia 
en certa mesura suplir la seva absència en un entorn en que la presència de la mort 
era un fet habitual que sotmetia a les famílies a una resignació i a un dol que el 
concitaven parcialment amb la imatge del finat, que val a dir, probablement seria 
l’única que tindrien ja que no se n’hauria fet cap en vida. Si no conservaven alguna 
imatge de l’esser estimat que el fes present, les seves faccions s’anirien esvaint amb el 
temps, calia una imatge sobre la que canalitzar el dolor. Amb el retrat, el difunt, 
encara que absent, es feia un lloc entre els presents alhora que aquest mateix acte 
del retrat es convertia en part del mateix ritual funerari96. 

                                                           
95 Diario de Barcelona 15-6-1849 i 21-7-1849 
96 Sobre la fotografia post-mortem es pot veure: Chaparro Contreras, Carlos. “Angelitos al cielo.Muerte, ritual funerario 

y fotografia en la Mancha (1870-1931)”. Dins de I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía 1839-1939: 
Un siglo de fotografia Institución Fernando el Católico 2017. (p.275-283) i Borrás Llop, José Maria. “Fotografía 
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Franck Obrirà galeria a París i mantindrà la de Barcelona associat al fotògraf Wigle, fet 
que denota un negoci en expansió. Tanmateix a part del retrat, farà fotografies de la 
ciutat, de Franck són les fotografies en paper més antigues que es conserven a 
Catalunya fetes amb la tècnica del calotip i l’albúmina. Nuria F. Rius97 situa aquestes 
primeres escenes de Barcelona l’any 1852  

año en que el fotógrafo dedica a la Real Academia de Bellas Artes de Barcelona las primeras 
entregas de una colección de «dibujos fotográficos» sobre los principales monumentos de 
Cataluña, destinada a un público ilustrado local  

De Franck són algunes de les fotografies de l’enderroc de part de les muralles datades 
l’any 1856 que es conserven a la Bibliothèque Nationale de France. (Fig.30) 
Impecablement aconseguides, destil·len una certa voluntat de fer una crònica dels 
espais canviants de la ciutat. Tanmateix és dels primers en practicar amb 
l’estereoscòpia de manera que, ambdós fets pressuposen una experimentació fora de 
les pautes atribuïbles estrictament al negoci de la galeria, dit d’altre manera, 
semblaria que quan Frank acabava la feina sortia pels carrers de Barcelona a 
fotografiar per plaer. El 1858 se’n tornarà a París on es convertirà en un afamat 
retratista que, no obstant, mantindrà la galeria de Barcelona que portarà el seu soci 
Wigle. 

El 18-3-1849 s’anuncia a El Fomento M.MA B.DA M.A Senges que presumeix ser 
deixeble de Mr. Derussi, cèlebre fotògraf de París. És la segona dona fotògraf a la 
ciutat de Barcelona. A més del retrat obrirà un curs «para enseñar á hacer los retratos 
al daguerreotipo en diez lecciones por el módico estipendio de diez duros» alhora 
que fixa el preu del retrat en 30 i 40 rals i dona raó al carrer de l’Alba 17.   

Un nou retratista francès és present a la ciutat l’any 1848, es tracta d’Eugène Mattey. 
Provinent de París s’anuncia el 1853 com a «Gran establecimiento de fotografía y 
daguerrotipo» on es fan retrats instantanis amb diferents tècniques: sobre paper en 
original o acolorits i sobre placa metàl·lica i ofereix la reproducció d’objectes, vistes 
de monuments, cases i reprodueix sobre paper antics retrats al daguerreotip, 
retocant-los i engrandint-los. També s’ofereix per fer retrats de difunts però, amb un 
aparell nou de la seva invenció i al mateix llit mortuori98. Si bé el seu establiment al 
carrer Ferran no s’anuncia fins el 1853, se’n té constància d’una anterior estada l’any 
1848 per un curiós anunci al Diario de Barcelona 21-4-1848 (fig.32) on no anunciava 
els seus serveis com a fotògraf sinó com un retratista que ha perdut un gos i en 
reclama ajuda per trobar-lo; sense ser-ne una dada fefaent de la seva feina, sí que ho 
                                                           
/Monumento. Historia de la infància y retratos Post-mortem”. Hispania. Revista Española de Historia. 2010, vol.LXX. 
núm.234. (p.101-134) 
97 Rius, Núria F. “De la era primitiva de la fotografía a su modernidad: Franck de Villecholle (1816–1906)”                       

En I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía 1839-1939: Un siglo de fotografia. Institución Fernando el 
Católico 2017. (p.197-208). 
98 La galeria de Moliné i Albareda també oferia el retrat de difunts, en aquests cas amb «la especialidad de dejar el 
retrato en su animación vital y en la postura que se desee» Diario de Barcelona 1-5-1856. (fig.31). 
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és de la seva estada a Barcelona com a retratista ja al 1848. Mattey es traslladarà el 
1856 a una nova galeria que «está construido de una manera desconocida en 
España . . .  asociando a mi establecimiento los artistas más afamados como Eusebio 
Planas, Enrique Lorichon, etc» al mateix carrer Ferran nº 31 segons anuncia al Diario 
de Barcelona del 15-8-1856. Amb la l’associació de l’il·lustrador Eusebi Planas i del 
també fotògraf, pintor miniaturista i litògraf Enrique Lorinchon, podien oferir els 
serveis de retrat fotogràfic, de pintura i retoc en uns salons cada vegada més luxosos. 
L’anunci fa pensar en la necessitat de créixer per fer front a la competència d’altres 
galeries que ja s’estan consolidant a partir de 1855, com la firma Napoleon, més si 
pensem que estan situades unes a tocar de les altres.  
No obstant, aquestes associacions es desfaran tan fàcilment com s’han fet. No serà 
fins a mitjans de la dècada de 1850 amb la irrupció de la carte-de-visite i la 
consegüent reducció dels preus que els barcelonins i veïns de les poblacions properes 
passaran per cal fotògraf d’una forma més usual. Serà l’afluència de clientela el que 
farà que les galeries augmentin i s’estabilitzin creant un comerç que s’anirà convertint 
en habitual dins del paisatge urbà. 

La galeria de més renom i la que tindrà una durada més llarga a la ciutat serà la dels 
Napoleon, significarà també l’inici d’una saga de fotògrafs que van perdurar fins a 
mitjans del segle XX. Tanmateix hi ha segons Àngels Solà99 un cert embolic amb el 
nom de Napoleon ja que considera que són dos els fotògrafs que treballen sota el 
mateix nom. Per un cantó hi hauria Antonio Fernández, originari d’Albacete hauria 
arribat a Barcelona als inicis dels 40s i després d’aprendre l’ofici del mateix Charles 
Chaban ocuparia la seva galeria quan aquest va marxar de Barcelona. Fernández 
estaria usant el nom comercial de Napoleon al 1854 a la seva galeria a la Rambla de 
Santa Mònica número 19. Posteriorment amb companyia del seu fill Emilio el nom 
comercial passaria a ser Napoleon e hijo o Fernando i Emilio dits Napoleon tal com 
figura al dors d’alguns retrats. Amb el temps van arribar a construir un edifici 
expressament com a galeria a la mateixa Rambla de Santa Mònica 17-19 que 
disposava de dues sales de retrat, una específica per a infants, amb luxoses sales 
d’espera, taller de pintura i retoc i fins i tot una entrada per a cotxes de cavalls100. En 
aquestes espaioses sales es faran en el futur les primeres projeccions del 
cinematògraf dels germans Lumière a Barcelona. 

Els segons Napoleon estaria format per un fotògraf ja actiu el 1845 de nom Fernando 
Maria Fernando establert al segon pis del número 15-17 de la Rambla Santa Mònica. 
El 1853 ja usaria el nom comercial de Napoleon, de Fernando Napoleon i de Fernando 
y Anaïs, quan fa tàndem amb Anaïs Tiffon. Al Diario de Barcelona de 1855 aquest 

                                                           
99 Solà, Àngels. “Fotografia i societat a Barcelona (1839-1888)” En Retrat del passat: la col·lecció de fotografies del 
Museu Marès.(p.109-148). Barcelona: Museu Frederic Marès. 2003. (p.126). 
100 Marco, Ricard. “Els retratistes del segle XIX a Barcelona. Noves dades per a la història de la fotografia”. En “Retrat del 
passat: la col·lecció de fotografies del Museu Marès”. (p.27-56). Barcelona: Museu Marès2003. (p.163). 
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segon Napoleon publica un anunci avisant de que no el confonguin amb l’altre 
Napoleon que retratava pota per porta. 

Garcia Felguera en un exhaustiu estudi sobre els Napoleon101en desfà “l’embolic”: 
l’any 1845 Alexis Tiffon de professió barber i pedicur emigrà de Narbona a Barcelona 
amb la seva família i s’establí a la Rambla Santa Mònica 17 on rebia a la seva clientela. 
El nom de Napoleon l’adoptà perquè la procedència francesa li donava prestigi,  
s’anuncia al Diario de Barcelona 29-9-1853 com a «NAPOLEON artista pedicuro». Per 
una altre banda, Antonio Fernández Soriano, natural d’Albacete i que compagina la 
feina de músic militar amb la de fotògraf es casa amb la filla del pedicur Napoleon, 
Anaïs Tiffon el 1853. Antonio Fernández retrata i s’anuncia a El Correo de Barcelona 
«en casa de Mr. Napoleon» el mateix habitatge i consulta que el pedicur, on 
probablement li ha cedit l’espai per instal·lar la galeria de retrat. Fernández acaba 
manllevant-li el nom de Napoleon al sogre de manera que, hi haurà un Napoleon 
pedicur i un Napoleon retratista. Si bé al principi s’anuncia com a retratista anònim al 
poc temps ja signarà amb els noms de Fernando Napoleon102, Fernando y Anaïs o A. 
E. dits Napoleon, en referència al seu fill Emilio que també formarà part del negoci. 

De forma concloent els Napoleon van ser una única galeria de gran prestigi en la que 
hi treballaven plegats tota la família, en especial Anaïs Tiffon que malgrat altres 
negocis que emprengueren sempre va tenir la fotografia com a principal dedicació. Va 
ser doncs la primera dona en tenir o compartir una galeria fotogràfica a Barcelona. 

Si seguim un relat cronològic trobem seguidament a Rafael Albareda que provenia 
d’una família d’argenters, ofici que exercirà fins que canvia de professió i es fa 
retratista quan s’associa amb Manuel Moliné l’any 1856.  
Tal com havia fet anteriorment el també argenter Pierre Sardin, podríem pensar que 
la feina amb la plata que manegaven tindria connexió amb la seva feina futura com a 
fotògraf. Tal vegada podríem pensar que alguns argenters manufacturaven i sobretot, 
polien les plaques que usaven els daguerreotipistes, una feina rutinària i feixuga que, 
o feien assistents a la mateixa galeria o es compraven ja preparades. La feina de polir 
les plaques per altres retratistes podria haver temptat a Albareda a aventurar-se en el 
floreixen negoci del retrat. Albareda també ens serveix per exposar una forma prou 
habitual de fer d’aquests primers retratistes, el fet que sovint s’associaven entre ells. 
En tenim exemples de parelles de retratistes com Moliné i Albareda; Fernando i 
Anaïs; Franck i Wigle o Franck i Lorinchon entre altres. L’associació reportaria 
beneficis al negoci com la pugna per la clientela entre les diferents galeries, el treball 
en equip al fer associació entre un fotògraf i un pintor o il·luminador dels retrats o la 

                                                           
101 Garcia Felguera, Maria de los Santos. “Anaïs Tiffon, Antonio Fernandez y la compañía fotogràfica «Napoleon»”. Locus 
Amoenus nº 8 2005-2006 (p.307-335) 
102 El nom de Fernando que adoptà sembla venir de la manera en que Anaïs, la muller, se li adreçava, en comptes del de  
Fernández, potser més difícil de pronunciar. El fet és que Fernando Napoleon no és ni Fernando ni Napoleon tot i que 
aquest últim nom el va fer servir fins i tot en documents oficials! 
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possibilitat de tenir oberts establiments a diferents ciutats. 

 

 

Els primers fotògrafs a Girona 

A Emili Massanas103 li devem un exhaustiu treball de recerca i recopilació de les 
dades dels fotògrafs que exerciren a Girona des dels seus inicis fins l’any 1840. Més 
recentment la Revista de Girona104 va dedicar un “dossier” als inicis de la fotografia a 
les· comarques gironines on diversos autors aprofundeixen en l’obra d’alguns 
fotògrafs sense la voluntat de catalogar que va motivar el treball de Massanes. 

Si bé l’Emili Massanes es lamentava de que la notícia sobre el daguerreotip va arribar 
tard a Girona105, en reivindica l’extracció gironina d’alguns dels homes que el van 
portar de París i van participar en els primers experiments: de Sant Feliu de Guíxols 
era Josep Roure, un dels tres comissionats per la Reial Acadèmia per portar a terme 
el primer daguerreotip de Barcelona; gironí era Joan Mª Pou i Camps que participà 
vuit dies després en la realització del daguerreotip a Madrid, a més de ser l’editor 
d’una de les tres traduccions del llibre que va escriure Daguerre explicant el seu 
procediment. Una edició que havia traduït del francès el banyolí Joaquim Hysern que 
va ser també qui va proporcionar l’aparell a Pou i Camps amb el que es va fer el 
daguerreotip madrileny. Hi podem afegir al també gironí Agustí Yàñez que el 
president de la Reial Acadèmia durant aquella època i com ja hem vist, va tenir un 
paper cabdal en la portada del daguerreotip a Barcelona. 

Referint-se als fotògrafs que van treballar i s’establiren a Girona, Massanes cita a 
Ignasi Mariezcurrena com el primer del que se’n tenen dades. El descobrim a Girona 
l’any 1846, provenia de Barcelona i tal vegada va provar sort, no la deuria trobar 
perquè poc després retorna a Barcelona106. S’anuncia l’any 1855 al Diario de 
Barcelona com a «pintor-fotógrafo, hace retratos de todos los tamaños a la aguada, 
sobre papel cartulina, marfil, tela y cristal, a precios módicos» Durant la seva estada a 

                                                           
103 Massanas i Burcet, Emili. Fotògrafs i editors a les comarques de Girona (1839-1940). Girona: Diputació de Girona. 
1998.  
104 Revista de Girona. “Els primers fotògrafs de les comarques gironines”. nº 304, setembre-octubre 2017. Els diversos 

articles estan escrits per Dolors Grau, Marta Grassot, Maria Àngels Souquet, Jep Martí, Lurdes Boix, Inés Padrosa, Rosa 
Maria Gil, Toni Reyes i David Iglésias. 
105 David Iglésias director del CRDI és taxatiu en aquest fet «La fotografia és, en els seus orígens, un fenomen exòtic per 
a una ciutat de províncies aliena en bona part a fenòmens modernitzadors. La presentació de la daguerreotípia a París 
és un esdeveniment mundial anunciat a la premsa d’arreu, però la seva pràctica difícilment ultrapassa els límits de les 
grans capitals». Iglésias, David. “Fotografies de Girona: un preàmbul de mig segle”. Revista de Girona nº 304, setembre-
octubre 2017. Girona: Diputaciómde Girona. (p.91) 
106 «no gaire després [1846] es desplaçà amb tota la família cap a Barcelona per instal·lar-se al núm. 2 del carrer 
Ferran». Marco, Ricard. Op.Cit. (p.153) 
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Girona naixeria el seu fill Heribert, també fotògraf i al que podem considerar el 
primer fotoperiodista català107. 

El següent fotògraf és una dona, Maria Senges, que temporalment abandona la ciutat 
de Barcelona on la teníem fent el retrat al carrer de l’Alba. L’estiu de 1849 està de 
pas per Girona on s’anuncia al diari El Postillón del 8-7 1849(fig. ) per fer retrats i 
donar lliçons als afeccionats amb el mètode francès i americà —daguerreotip i 
paper—. En un anunci posteriorment anuncia la seva propera marxa de la ciutat tot i 
que, seguirà retratant al número vint-i-vuit del carrer de les Ballesteries108.  

A Girona s’haurà d’esperar fins el 1859 per trobar els germans Llorens i Josep Boadas 
com a fotògrafs al padró de la ciutat i la primera galeria fixa la situa Massanes el 1861 
al càrrec de Ramón Massaguer. La proliferació de fotògrafs i galeries comença en 
aquesta dècada dels 60s ja fora del marge cronològic d’aquest treball. 

La primera fotografia conservada de la ciutat de Girona (Fig.33) la va fer el fotògraf 
François Govinet de Villecholes, Franck, al que ja coneixem per haver tingut galeria a 
Barcelona al 1848 i haver usat la tècnica de la fotografia sobre paper. La fotografia 
mostra una vista del riu Onyar en el lloc on a partir de 1877 es trobarà situat el pont 
de les Peixateries Velles. Es tracta d’una còpia sobre paper salat a partir d’un calotip            
—veure més endavant l’apartat de procediments tècnics— que es conserva a la 
Biblioteca Nacional d’Irlanda. 

Abans però, en tenim referència del pas de Ramón Alabern per Girona ja que se li 
atribueixen dos daguerreotips, un del riu Onyar i les cases que en fan de façana (Fig. 
20) i l’altre de Sant Pere de Galligants que van servir al gravador Antoni Roca per fer 
les dues làmines de Girona dins de l’obra de Pi i Margall España obra pintoresca: 
Catalunya de l’any 1842. Es de suposar també que en aquests primers anys hi va 
haver més escapades temporals dels fotògrafs establerts a Barcelona cap a Girona 
per oferir els seus serveis com a retratistes tal com era habitual i que, tal com ha 
estudiat Francesc Farrés a la ciutat de Vic109. També es probable que molts dels 
potencials clients del retrat fotogràfic optessin en una primera època per desplaçar-
se a Barcelona per un acte tant transcendental com era posar-se per primera vegada 
davant de l’objectiu de la càmera fotogràfica. 

                                                           
107 Frabre, Jaume. “El fotoperiodisme entre dues exposicions (1888-1829)”. Revista Capçalera nº 11. Barcelona. Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. 
108 Massanes, Emili. Op.Cit.(p.102) 
109 Farrés, Francesc. Op.Cit. (p.34) 
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8 – A tall de cloenda 

 

Sense tenir la voluntat de fer un resum del text sinó, en la de ressaltar alguns 
aspectes rellevants que he anat descobrint al llarg de les lectures dels diferents 
autors, n’exposaré alguns a mode de conclusió:  

En primer lloc destacar la figura dels polifacètics personatges que des de una vesant 
científica portaran el daguerreotip a Catalunya. Ho faran sempre de forma 
desinteressada i amb l’afany de contribuir a la idea de que el progrés 
irremissiblement contribuirà a la creació de benestar i a millorar les condicions de 
vida del conjunt de la societat. La figura de Pere Felip Monlau desperta forçosament 
la nostra simpatia i ens empeny a cercar en el seu dietari, en les seves comunicacions 
a l’Acadèmia i en la seva correspondència amb els companys científics a conèixer el 
personatge més a fons. Al gravador Ramón Alabern que en la seva estada a París a 
l’estiu de 1839 es contagia de l’ambient que es respira al voltant del revolucionari 
invent demostrant una gran intuïció del que podria arribar a significar. Alabern 
comprarà un equip complert a la casa Giroux i el cedirà a la Reial Acadèmia per fer el 
primer daguerreotip a Catalunya. És evident que en l’acte de la cessió de l’aparell a 
una institució del prestigi intel·lectual de l’Acadèmia, i en el de la presa de la primera 
imatge hi ha una percepció de la transcendència del fet que està realitzant, de 
contribució al desenvolupament de la ciència i del prestigi de la ciutat que acull 
l’esdeveniment. 

Tots els que es relacionen amb el daguerreotip, des de Pere Mata, Joaquim Hysern, 
Pous i Camps i Arrau i Barba, dels que hem conegut uns trets principals són homes 
lligats a la cultura i la ciència. En la seva majoria exerceixen professions liberals, de la 
que curiosament la professió de metge serà majoritària, altres seran farmacèutics o 
químics; tots però, abraçaran un exercici amplíssim d’activitats com la literatura, la 
pintura o la física aplicada. Se’ns representen com uns savis amb uns amplis 
coneixements que aniran exercint i ampliant al llarg de la seva vida. No contents amb 
les seves càtedres particulars cercaran altres indrets del coneixement pel plaer del 
coneixement en sí mateix, i no dubtaran en abandonar la seguretat d’un lloc estable 
per provar noves experiències encara que sigui lluny de casa. 

Monlau és el paradigma d’aquest científic que, essent metge de formació, conrearà 
la literatura, el periodisme, la traducció i arribarà a dirigir el Museo Arqueológico 
Nacional a Madrid. En un món actual marcat per la especialització, aquests 
personatges d’ampli saber tant en l’aspecte científic com en el humanista mouen a la 
reflexió. Així mateix tenen un compromís en el camp de la política des de posicions 
progressistes, militant en la defensa del liberalisme o d’un incipient socialisme utòpic. 
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És des d’aquesta visió que expressen, com s’ha vist anteriorment, un pessimisme 
envers el camí que està portant el país en comparació amb la veïna França.  

Un segon punt determinant és el canvi en la percepció de la realitat que comportarà 
la fotografia. Si bé el gravat era el suport gràfic de la representació de les imatges en 
circulació, tant de la natura, les persones o les coses, aquest indefectiblement era 
una creació de l’artista gravador. Representava els llocs o els fets, però no era 
fefaentment la realitat, no era verídic. La fotografia mostra la veritat ja que la fa la 
mateixa llum sense la intervenció de la subjectivitat de l’home; encara que ara ens 
sembli una mica innocent, tal era la percepció dels primers observadors del 
daguerreotip. No només era la fascinació de veure les coses com eren sinó del mateix 
poder de convicció que en desprenien i l’univers d’aplicacions que podien tenir. 
S’esdevé llavors l’inici en el que podem dir un canvi de mentalitats; la percepció en la 
que entenem el món com una successió d’imatges arrenca aquell 1839 i en poc més 
de quinze anys s’establirà un nou model de representació de la realitat que és el que 
tenim avui dia. Tal vegada se’n podria fer un paral·lelisme amb els canvis que va 
ocasionar l’escriptura.  

Un tercer punt seria la connexió de la invenció de la fotografia amb l’entorn social i 
econòmic en que apareix. El segle XIX és segle de la consolidació de la revolució 
industrial i del desenvolupament econòmic basat en uns models totalment 
diferenciats del passat. La fotografia es pot considerar un avenç fruit de l’entorn en el 
que es van gestant infinitat d’invencions que s’aplicaran a l’incipient 
desenvolupament industrial. Es curiós observar com Nicéphore Niépce experimenta 
substàncies per aconseguir fixar imatges fotogràfiques i alhora construeix un primitiu 
motor d’explosió, amb dos casos amb bons resultats!  

La fotografia s’aliarà amb aquest progrés industrial, la presumpció de veracitat la farà 
adient per captar i demostrar els grans avenços de la tècnica, de les màquines, de les 
fàbriques, de les grans infraestructures fetes per l’empenta d’una classe emergent 
confortada pel paper dirigent que vol assolir, vol tenir la imatge de la seva creació, ja 
sigui un modern vaixell de vapor, un immens forn d’acer o un viaducte interminable. 
Vol tenir a les seves mans, sense el romanticisme i la subjectivitat del dibuix o del 
gravat la prova fefaent de la seva obra.  

Un següent punt el trobem en el fet que podem considerar el XIX com el segle en el 
que triomfa la consciència de la individualitat on la representació d’un mateix 
adquireix suma importància. Tenir un retrat fidedigne, real, en el que si pugui 
reconèixer és diferenciar-se com a individu dels altres, tenir un àlbum en que 
apareixen els pares, els fills i es va construint a mesura que la família creix és la 
confirmació de la nissaga, del cognom i d’un sentiment de continuïtat. A l’àlbum 
també s’encabiran els retrats intercanviats amb coneguts distingits, del mateix 



52 
 

estatus social o de personalitats rellevants que demostrin un cercle d’importants 
coneixences, en el ben entès que parlem de les elits econòmiques ja que, si bé a 
finals de la dècada dels 50s la carte-de-visite abarateix i posa a l’abast el retrat a 
àmplies capes de la població, el cost de mitja dotzena de retrats pot ser el sou de dos 
o tres dies de feina d’un treballador; tothom pot tenir el seu retrat però a costa d’una 
certa estretor. No serà fins a finals de segle que anar a cal fotògraf esdevindrà un 
acte habitual.  

També podem considerar que ben aviat la fotografia mostrarà el seu poder 
propagandístic, les col·leccions fotogràfiques de les grans obres sovint taparan els 
grans fracassos i la fotografia es farà servir per mostrar una imatge idealitzada de la 
realitat i fins i tot de l’acció política. Isabel II es farà sempre acompanyar per un 
fotògraf en els seus viatges, se’n farà un àlbum gràfic, una crònica literària i es 
vendran postals del retrat de la reina, una incipient actuació en el camp de la 
comunicació institucional. 

Per acabar assenyalar que a través de les lectures he descobert gratament diferents 
enfocaments en tractar la història dels inicis de la fotografia. Des d’un clàssic relat 
cronològic dels fets que fa Marie-Loup Souguez a la visió sociològica de Gisèle 
Freund; el de la interrelació amb l’entorn polític, les idees i el pensament del segle 
XIX de Bernardo Riego o l’acurada monografia de Gerardo Kurtz, tal vegada la més 
complerta sobre la fotografia espanyola. Dels altres autors consultats com Jep Martí, 
Àngels Solà, Garcia Felguera, Núria Rius, Juan Naranjo, Emili Massanas, etc. he 
descobert una infinitat de vies d’endinsar-se en la història de la fotografia. A mesura 
que anava avançant s’obrien portes o temàtiques que cridaven a profunditzar en una 
direcció, com ha fet José María Borrás en la fotografia de difunts, Massanes va fer en 
la fotografia de Girona, Jep Martí en la biografia dels personatges o Kurtz en el de la 
impressió i la litografia. En resum un bastíssim camp on investigar. 

 

 

9 – Apèndix 1. Els procediments tècnics  

En els seus inicis els procediments químics amb els que experimentaven els inventors 
de la fotografia no tenien cap base teòrica, la seva feina va consistir en l’experimen-
tació, en provar procediments i substàncies i anar sumant fracassos fins a aconseguir 
algun èxit escadusser. Nicéphore Niépce experimenta al llarg del 1813 al gavinet de 
química i mecànica que té en una de les seves propietats a Châlon-sur-Saône amb la 
litografia110 que havia inventat Aloysius Senefelder l’any 1796 i que s’havia introduït a 

                                                           
110 Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.31) 
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França el 1810. Niépce cercava la possibilitat de que la imatge projectada en la cà-
mera fosca pogués quedar fixada sobre la pedra litogràfica de manera que pogués 
usar-se per imprimir directament còpies sense la subjectiva perícia de la mà del gra-
vador. Una revolució més avançada que la pròpia fotografia i que no serà tècnica-
ment possible fins als inicis de la dècada dels anys 80s del segle XIX, 40 anys després 
de l’arribada del daguerreotip, tal com ja s’ha explicat anteriorment.  

Pocs anys després, el 1816 Nicéphore Niépce aconsegueix fixar imatges sobre un pa-
per impregnat amb clorur de plata i àcid nítric. En una carta datada el 28 de març 
adreçada al seu germà Claude a París, a més de donar-li explicacions sobre els pro-
gressos tècnics en que està treballant, com el diafragma per aconseguir més nitidesa 
en la imatge, li envia quatre proves fotogràfiques en negatiu. Si les envia per correu 
és senyal inequívoca que són permanents i que coneix i fa servir un fixador. Però quin 
fixador, ja que Herschel111 no descobreix les propietats de l’hiposulfit sòdic com 
agent fixador, capaç d’eliminar el sobrant dels compostos de plata no impressionats 
per la llum fins l’any 1819 i no serà fins el 1839 que se li acudirà aplicar-lo a la foto-
grafia. Es planteja un interrogant al que caldria trobar resposta. 

És per tant aquesta data, 1816, que Niépce hauria aconseguit una imatge permanent, 
cal insistir en permanent, ja que imatges fixades sobre un suport argentat a partir de 
la projecció dins de la càmera fosca ja les ha aconseguit Josiah Wedgwood112 a princi-
pis de segle però, li duren el limitat temps de contemplar-les. Sense un element que 
elimini la plata sobrant no exposada aquesta segueix actuant quan contemplem el re-
sultat final a la llum, enfosquin-la en poc temps. L’agent fixador que ho possibilita és 
la pedra de toc del naixement de la fotografia. Es podria considerar llavors l’any 1816 
com la data de la primera fotografia, encara que sigui només per la referència escrita 
del mateix autor, Nicéphore Niépce.  

Niépce posteriorment farà servir una substància derivada del petroli, el betum de 
Judea que revelarà amb na dissolució d’oli de lavanda. És una tècnica que ofereix 
diferents interpretacions, per exemple, Francesc Farrés113 exposa que aquesta 
substància tenia la propietat de reaccionar a la llum amb canvis de tonalitat, però, 
contrari de l’efecte de la llum sobre el clorur de plata, el betum de Judea s’aclaria allà 
on rebia més llum, de manera que el resultat era una imatge positiva. Tal vegada 

                                                           
111 Souguez situa l’aplicació del hiposulfit de sosa com agent fixador per primera vegada l’any 1819 per l’astrònom John 
Herschel malgrat que no se li acudeix aplicar-lo als experiments que coneixia, per aconseguir la permanència de la 
imatge fins l’any 1839. Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.27). El personatge és important per Souguez, tant, que té 
entrades a les pàgines 27,58,61,95,96,97,104,105 i 106. En canvi Gerardo Kurtz situa directament el 1839 la invenció de 
l’agent fixador per John Frederick William Herschel (1792-1871) fill del «famoso astrónomo William Herschel (1738-
1822) Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.79). És evident que hi ha un error en alguna de les dues apreciacions, fet que no 
contribueix a aclarir un punt tant transcendental com és la “invenció” i l’ús del hiposulfit, que segons com s’observi es 
pot considerar l’autèntic invent de la fotografia, el mèrit no és aconseguir imatges sinó, fer-les permanents.  
112 Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.25) 
113 Farres, Francesc. Op.Cit. (p.12) 
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aquest hauria estat el motiu de l’abandonament de la plata com a element formador 
de la imatge, poder aconseguir una imatge directament positiva. La combinació del 
betum de Judea i el clorur de plata van ser els materials que Niépce i Daguerre van 
experimentar en les visites que el darrer va fer a Niépce a Châlon-sur-Saône a inicis 
de la dècada de 1830 quan ja havien formalitzat la seva associació i que van marcar el 
camí de Daguerre a la mort de Niépce. 

És el procediment que descriu Souguez114, posteriorment, la mateixa Souguez115, 
basant-se en estudis fets per Gersheim que reprodueixen els experiments de Niépce 
tot seguint fidelment les seves recomanacions, descriu el mateix procediment  però 
la imatge obtinguda ens diu que és negativa ja que l’efecte del revelat amb l’essència 
de lavanda seria el de dissoldre les zones poc o gens afectades per la llum. El 
raonament és que on no ha tocat la llum la lavanda elimina el betum deixant al 
descobert, en més o menys mesura, el suport que presumiblement és clar creant així 
una imatge negativa, aquesta igual que el daguerreotip semblaria positiva segons 
l’angle de la llum sota la que s’observés.  

Jordi Mestre116,restaurador de fotografies antigues, considera els resultats del 
procediment del betum de Judea com a imatges positives degut a l’efecte que tenia 
la llum de blanquejar el dit betum en proporció a la llum que rebia. Descriu el mateix 
procediment que Farrés i situa les primeres fotografies de Niépce al voltants de 1822.  
A la web del Musée Nicéphore Niépce117 es pot seguir un experiment del 
procediment emprat per Niépce i es constata fefaentment que el resultat és una 
imatge negativa, sobre la qual i mitjançant l’ús de iode per formar iodur de plata es 
convertia en positiva.  
El fet de que depengui de l’angle en que s’observen i en el que l’incideix la llum 
puguin veure’s com a positiu o negatiu fa hi hagin criteris i interpretacions diferents i 
es considerin positius o negatius segons els distints autors. És el cas del daguerreotip, 
on les imatges obtingudes semblaven positives segons com la mirava l’observador 
quan en realitat són negatives.  

Els daguerreotips, fets sobre una planxa metàl·lica, eren obres úniques de les que no 
se’n podien fer còpies. Estaven, sorprenentment, considerades obres superiors a les 
obtingudes per altres procediments en que la imatge obtinguda era clarament 
negativa i que per tant, calia tornar a sotmetre de nou a un procés de còpia per 
obtenir-ne un positiu. Aquest era el cas del procediment anomenat Calotip inventat 
per Fox Talbot a Anglaterra en les mateixes dates en que Daguerre presentava el seu 
daguerreotip a París, un procediment que en l’època va quedar eclipsat pel 
                                                           
114 Souguez, Marie-Loup. Op.Cit. (p.36) 
115 Souguez, Marie-Loup. Et. al. Historia General de la Fotografia. Madrid: Cátedra, 2006.(p.43) 
116 Mestre, Jordi .Op.Cit. (p.43) En fa una divisió conceptual: considera positius els resultats de tots el procediments 
observables en un sol pas, són negatius els que necessiten un segon procés per ser-ho.  
117 Maison Nicéphore Niépce. Recuperat de www.niepce.com 
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daguerreotip i també per la visió de negoci que Daguerre118 va saber addicionar al 
seu invent. Al cap i a la fi quin futur es podia esperar d’uns retrats fets per Talbot si  
tenien les llums invertides i el blanc es convertia en negre, i el negre en blanc?  

 

 

El Daguerreotip (fig.34) 

Sobre una planxa de coure s’hi dipositava una fina capa de plata per una de les seves 
cares, al principi materialment esclafant la plata sobre la base de coure i posterior-
ment de forma electrolítica. Dins d’una caixa construïda expressament119 es sensibi-
litzava la placa daguerreotípica i també es revelava una vegada s’havia exposat a la 
llum dins la càmera fosca. Per sensibilitzar-la s’escalfava iode mitjançant un fogonet 
d’alcohol, el vapor de iode que generava es dipositava sobre la planxa platejada que 
s’havia col·locat a sobre amb una determinada inclinació de manera que, sobre la 
seva superfície s’hi formava una capa de iodur de plata, el compost sensible a la llum. 
La placa adquiria una superfície de color groguenc i ja estava a punt per ser impressi-
onada amb el motiu escollit pel fotògraf. 

L’exposició dins la càmera fosca solia durar uns minuts depenent del grau d’insolació 
que rebia el motiu, de l’època de l’any i de l’estat del temps atmosfèric, vint minuts 
en el primer daguerreotip fet al Pla de Palau de Barcelona per Ramón Alabern. 

El procés del revelat, si hom no és químic, presenta una explicació quelcom més en-
revessada, és per això que donarem diferents versions que si bé tenen un fons comú 
contenen matisos. El revelat es feia dins de la mateixa caixa on s’havia sensibilitzat i 
on s’havia substituït el iode per mercuri; a l’escalfar-lo, el vapor de mercuri es dipo-
sita sobre la plata de la placa exposada formant una amalgama en les zones on la 
llum «ha arrancado el iodo y no altera las zonas donde sigue existiendo el yoduro de 
plata120» s’entén que ho ha estat en proporció a  la incidència de llum que ha rebut. 
Pau Maynés, més acuradament ens explica «Amb l’exposició del iodur d’argent a la 
                                                           
118 Tots els autors consultats qualifiquen, com ja s’ha dit, a Daguerre com un bon negociant que suplia així la seva falta 
de formació científica, en llenguatge actual seria un emprenedor. Daguerre s’apropiaria de la feina que prèviament 
havia fet Niépce, quan ambdós s’associaren l’any 1829, fins a quedar ell, com l’únic inventor de la fotografia. Niépce, en 
canvi, és presentat com un home romàntic decimonònic més preocupat pel coneixement en sí que pels guanys que en 
pogués treure i al que Souguez arriba a caracteritzar com a “pusil·lànime”. Souguez, Marie-Loup. Diccionario de la 
Fotografía.  Madrid: Cátedra. 2009. Entrada Niépce. Val a dir que va morir arruïnat en haver gastat la seva fortuna en 
l’empresa d’inventar la fotografia. 
119 L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona AFB, té un equip de daguerreotípia original procedent de la família Blanxart de Sant 

Joan de les Abadesses. Va ser exposat en motiu de l’exposició El daguerreotip. L’inici de la fotografia que es va fer al 
mateix AFC entre el 13/10/2014 i el 28/2/2015. Al catàleg de l’exposició, està reproduït al complert en la làmina 54 i 
algunes parts més detallades en les 55-60 i on Joan Ferrer director de l’Arxiu Històric de Girona en fa una petita 
introducció sobre els Blanxard i l’aparell esmentat. Més extensament Joan Ferrer i Godoy escriu un article amb el títol 
“l’Arxiu Blanxart” a la Revista de Girona nº 222 de l’any 2004. 
120 Mestre, Jordi. Op.Cit. (p.44) 
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llum les partícules que han estat exposades a la llum queden excitades. El revelatge 
es fa exposant la placa a vapors de mercuri. Les zones  exposades absorbeixen el 
mercuri i a la  superfície de la placa es crea una amalgama d’argent i de mercuri en 
forma de petites gotes microscòpiques. Així, les zones exposades i revelades de la 
placa tenen una morfologia rugosa (amalgama Ag-Hg), i les zones corresponents als 
negres de la imatge [a retratar] resten planes, polides com al principi121» de manera 
que, els tons de la imatge daguerreotípica la formaria la lluentor absoluta del mirall 
que reflexa llum de la plata original i la foscor, amb més o menys mesura, segons la 
incidència de llum, de les zones “rugoses” compostes de la dita amalgama. La lluen-
tor de la plata polida seria el motiu pel qual tal com s’ha dit, el daguerreotip sembla-
ria positiu o negatiu segons l’angle de la llum en que s’observa. 

L’acabat final de la imatge es feia netejant la placa amb aigua i sal i fixant-la amb hi-
posulfit sòdic per dissoldre i eliminar les restes no exposats de iodur de plata perquè 
no seguissin sent actius i no enfosquissin la imatge amb el temps. 

Els retrats al daguerreotip sovint s’il·luminaven i retocaven per pintors miniaturistes i 
s’entregaven al client en un luxós estoig de pell i vellut com si es tractés d’una joia. 

 

 

El Calotip (fig.35) 

L’anglès Henri Fox Talbot l’any 1839 va usar el paper com a suport de la capa sensible 
a la llum, un procediment que venia experimentant de forma independent a les 
temptatives que estava fent Daguerre. El resultat era una imatge negativa sobre pa-
per que posteriorment era encerat per fer-lo “transparent” i obtenir-ne còpies per 
contacte sobre un altre paper idèntic. El problema és que l’emulsió sensible no for-
mava part de cap aglutinant estès sobre la superfície del paper tal com l’hem conegut 
a les fotografies actuals sinó que el paper, per submersió, s’impregnava del material 
sensible —nitrat de plata— que era retingut per les fibres que composaven el mateix 
paper, aquestes fibres però, feien de barrera a la llum i distorsionaven la nitidesa de 
la imatge final de manera que la fidelitat de detalls que obtenia el daguerreotip era 
molt superior al del calotip. Tanmateix aquestes febleses qualitatives el calotip és en 
realitat l’autèntic precedent de la fotografia en tant que és un procediment multipli-
cable a partir d’un original. El daguerreotip, a més d’un cost superior, sempre serà 
una peça única i quedarà relegat a mitjans de la dècada de 1850 pels nous procedi-
ments descendents del calotip. 

                                                           
121 Maynés, Pau. “La conservació de la col·lecció de fotografies del Museu Marès”. En Retrat del Passat: La col·lecció de 
fotografies del Museu Frederic Marès. (p.75-90) Barcelona: Museu Marès. 2004. 
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El Col·lodió  

A inicis del 1851 Le Gray i Scott Archer122, per camins diferents experimenten amb 
una nova substància, el col·lodió. Cercaven un element que fes d’aglutinant del mate-
rial sensible, una substancia que pogués estendre’s sobre una superfície transparent 
com el vidre que, a diferència del paper, no fes de barrera ni distorsionés la llum a 
l’hora de fer-ne còpies. 
Ho aconseguiren dissolent nitrat de cel·lulosa en èter, s’obtenia així una substància 
que podia contenir els components de plata sensibles a la llum i “enganxar-se” sobre 
el suport de vidre, el vidre es convertia en el primer negatiu operatiu i fàcilment ma-
nipulable per a obtenir còpies positives. Calia però, usar la placa amb l’emulsió hu-
mida ja que l’èter s’evaporava ràpidament i la placa perdia llavors les seves propie-
tats. D’aquí que els fotògrafs tinguessin que portar un laboratori per preparar les pla-
ques al moment quan fotografiaven escenes o retrats al carrer. 

El següent pas va ser aconseguir que les plaques es poguessin preparar i emmagatze-
mar durant un cert període de temps, anomenades plaques seques, que evitaven dur 
el laboratori a sobre. En ambdós casos, del negatiu de vidre obtingut se’n feien cò-
pies sobre paper anomenat salat —submergit en una dissolució sensible com de Fox 
Talbot— o sobre un paper en el que s’havia estès la capa de material sensible a la 
llum usant un nou aglutinant fet a partir de la clara d’ou. La imatge ja no formava 
part del paper, estava continguda el la emulsió enganxada al paper. El blanc del pa-
per era el blanc corresponent a la imatge i els semitons corresponien al material sen-
sible enfosquit per la llum. La capa que contenia la imatge era molt més fina i la defi-
nició de la imatge final molt més definida.  

 

L’Ambrotip (fig.36) 

Era una imatge negativa subexposada sobre un vidre —un col·lodió— que col·locada 
sobre un fons fosc dona la sensació de positiu i s’assembla a un daguerreotip. És més 
barat i va tenir molta acceptació als EEUU. Igual que el daguerreotip, els retrats  a 
l’ambrotip també s’acolorien i s’entregaven en un luxós estoig. Tot i ser una imatge 
negativa des de la que se’n podien fer positius s’entregava al client com a peça única. 

 

 

 

                                                           
122 Kurtz, Gerardo. Op.Cit. (p.127) 
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Ferrotip (fig.37) 

També anomenat tintip o melanotip. Apareix al 1856 té una llarga vida, se’n fan fins 
el 1930, i fins el 1950 en una versió on es substitueix la capa sensible de col·lodió ori-
ginal per gelatina. Va ser un procediment semblant a l’ambrotip on el vidre era subs-
tituït per una placa de llauna o ferro, un procediment més econòmic, era el preferit 
pels fotògrafs de fira del que fins i tot se’n van fer cromos que es regalaven al com-
prar caixes de galetes o xocolates segons ens explica Jordi Mestres123. Va ser el proce-
diment més usat als EEUU durant dècades i simbolitzat en uns fotògrafs rodamonts 
transportant un carro-laboratori i sovint habitatge del que el cinema n’ha fet un ele-
ment visual de l’expansió cap a l’oest americà. El procediment consistia en estendre 
una capa de col·lodió amb la plata sensible sobre una placa de ferro pintada de negre 
o esmaltada, la imatge obtinguda, de color crema, es veia com a positiu.  

Els tres procediments, el daguerreotip, l’ambrotip i el ferrotip donaven una còpia 
única però, com en el cas de la carte-de-visite, es podien usar càmeres amb més 
d’una òptica que feien simultàniament tantes imatges com òptiques tinguessin, el re-
tratat obtenia així varies còpies. 

No obstant, van ser definitivament els procediments que donaven un resultat negatiu 
no observable directament, del que calia forçosament transformar-lo en positiu repe-
tint l’acció fotogràfica, els que es van imposar i esdevingueren el mètode definitiu 
que conformà la fotografia fins a finals del segle XX. La raó es ben senzilla, d’una 
imatge negativa original se’n podien fer, i a un preu més contingut, tantes còpies com 
es volgués. 

Més endavant, fora ja dels límits cronològics d’aquest treball, l’aglutinant del mate-
rial sensible a la llum que tindrà un rendiment millor serà la gelatina que arraconarà 
el col·lodió i a l’albúmina i s’acabarà imposant fins a l’arribada de la imatge digital. 

Hem de situar el desenvolupament dels nous procediments dins d’una incipient in-
dustrialització dels processos de producció del nou material fotogràfic. A finals de la 
dècada de 1850 la fotografia, i en especial el retrat, ja s’ha convertit en una professió 
i en un “producte” cada vegada més sol·licitat i amb una projecció de negoci que ha 
fet emergir empreses que n’experimenten i ofereixen materials fabricats més o 
menys industrialment que n’abarateixen els costos. En arribar a aquest estadi la foto-
grafia ja queda lluny dels primers fotògrafs científics, aquells experimentadors més 
preocupats pels coneixements que pels guanys. 

 

                                                           
123 Mestres, Jordi. Op.Cit. (p.46) 

 



59 
 

10 – Apèndix 2. Suport Gràfic 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

       Fig.1. Principi de la càmera fosca 

         

 

Fig.2 Nicéphore Niepce 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Fig.3. Fotografia feta per Niépce l’any 1827. Vista des del seu 
estudi de la finca Le Gras a Chalon-sur-Saône. És la fotografia 
més antiga que es conserva. Feta sobre una placa de peltre 
recoberta de betum de Judea. Conservada a la col·lecció 
Gernsheim de la Universitat de Texas, Austin. 

 

 

 

                                             Fig.4. Louis-Jaques-Mandé Daguerre. 
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                                            Fig.5 Daguerreotip fet per Daguerre l’any 1838. Les Tulleries, París. 
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                  Fig.6 L’acadèmic Pere Felip Monlau 
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Fig.7  Càmera fabricada per Guiroux nº 178 amb la que es va fer el primer daguerreotip a Barcelona 
el 10-11-1839. Propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
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Fig.8  Fulla volandera editada per la Real Academia de las Ciencias Naturales y Artes convocant a 
la presa del primer daguerreotip a Barcelona el dia 10-11-1839. 
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Fig. 9-10  Edifici del carrer Castaños des del que es va fer el primer daguerreotip a Barcelona el dia 
10-11-1839.  

 

 

  

Fig.11  Imatge aproximada que correspondria a la que es va fer amb el daguerreotip el dia 10-11- 
1839. Gravat fet per Antoni Roca a partir d’un daguerreotip fet posteriorment. 
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Fig. 12. Article anunciant les excel·lències del daguerreotip i l’actuació de l’Acadèmia en la sessió 
del dia 6-11-1839. Diario de Barcelona 9-11-1839. 

 
 

                              Fig.13. Anunci de la casa Bianchi anunciant la venda d’equips  
                              per fer la daguerreotípia. Diario de Barcelona 8-11-1839. 
 

 

Fig.14. Convocatòria a l’acte 
de la presa del primer 
daguerreotip  
al Pla de Palau. Diario de 
Barcelona 10-11-1839. 
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            Fig.15. Crònica del periodista Joan Cortada al Diario de Barcelona de dia 11-11-1839   

         

        

 

Fig.16. Crònica sense signar a El Constitucional         
del dia 11-11-1839 
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Fig.17 Daguerreotip de la casa Vidal Quadres de l’any 1847. Autor anònim. És el daguerreotip  
escènic més antic conservat de Barcelona. Col·lecció particular, Museu d’Art de Tarragona.  
 

 

 

 

 

 

 

           Fig.18 Diario de Barcelona 4-7-1842. Convocatòria dels exàmens de la Junta de Comerç. 
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Fig. 19 Imatge del primer 
daguerreotip fet a Madrid abans 
de ser malmès. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Fig. 20 Vista de Girona obra del gravador A. Roca a partir d’un daguerreotip de Ramón Alabern. Es-
paña. Obra pintoresca en láminas ya sacadas del Daguerrotipo, ya dibujadas del natural gravada en 
acero y en boj por los señores D. Luís Rigalt, D. José Puiggarí, D. Antonio Roca, D Ramón Alabern, 
Ramón Sáez y acompañadas con el texto por Francisco Pi y Margall. Catalunya. Barcelona, Im-
premta de Juan Roger. 1842. 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

               
 
           Fig.21 Carte-de-visite. Còpia positiva en paper a l’albúmina. 

 

 

 

 

Fig.22  El Constitucional 3-7-1842 Anunci de Pierre 
Sardin. 
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Fig.24 Diario de Barcelona 1-3-1842. George Washington Halsey s’anuncia com a fotògraf amb un    
nou aparell i proclama que ha passat per l’Habana i Cádiz. 

          

          

 

           Fig.23 Diario de Barcelona 20-6-1842. Maurici Sagristá s’ofereix com a daguerreotipista. 

 

 

 

Fig.25 Primer anunci de Madama Fritz a  
El Imparcial de Barcelona el 10-5-1843. 
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Fig. 26. Lorichon al Diario de Barcelona. El 1-2-1838   
s’anuncia com a litògraf. El 21-7-1949 el diari informa 
de la participació de Lorichon en l’exposició de  
l’Asociacion de Amigos de las Bellas Artes i el 7-9-1849 
Lorichon s’ofereix als clients el nou sistema de retrat 
sobre paper. 
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                               

                                                

 

                                                   Fig.27 Daguerreotip fet per Franck 1850 
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. 

 

Fig.28 Diario de Barcelona 31-10-1855 Franck torna de París amb nous aparells i nous 
artistes per oferir un millor servei. 

 

   

 

Fig.29 Etiqueta al revers d’un retrat de Mr. Fernando y Anaïs anunciant «SE VA A DOMICILIO A 

RETRATAR  DIFUNTOS» 

 



72 
 

 

                         Fig.30 Frack. Enderroc de les muralles de Barcelona. 
                            

 

 

 

Fig.31 Diario de Barcelona 1-5-1856. Els fotògrafs Moliné-Albareda s’ofereixen per a retratar 
difunts. 
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Fig.32 Diario de Barcelona 21-4-1848. Primer anunci que 
indica   que a Barcelona hi ha un retratista que es diu 
Sr.Mattey. 

 

 

 

 

 

 

Fig.32 Carte-de-visite de Fernando Napoleon. El dors posterior està signat per Fernando y 
Anaïs. L’oferiment encara del daguerreotip la situa a la segona meitat de la dècada50s 
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Figs.33 El Fomento de Barcelona                                         
8-3-1849 Maria Senges.                                            El  Postillón de Girona 8-7-1849 
                                                                                      Maria Senges.                                                

 

 

Fig.34 Daguerreotip d’Eduard Coll 1844. Arxiu Fotogràfic de                                          
Barcelona. Es pot apreciar que el retrat s’ha fet en un terrat. 
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Fig.35 Calotip. Franck 
1852. Primera 
fotografia conservada 
de Girona. National 
Library Dublin. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 
Fig.36 Ambrotip 1850-1860 

 

 

 

 

 

 

 

             

              Fig.37 Ferrotip 1855 -1860 
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