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Hoy en día, la fotografía es uno de los elementos de la vida cotidiana de cualquier 

persona. La mayoría de la gente utiliza la fotografía a diario pero no sabe cómo 

funciona una cámara fotográfica, ni la evolución que ha habido en el arte de la 

fotografía. 

El objetivo de este trabajo es determinar las diferencias entre los tipos de cámaras 

actuales y las antiguas y entender el complejo funcionamiento de los distintos 

tipos de cámaras que conocemos. 

Para llevar a cabo este trabajo, he buscado información sobre la historia de la 

fotografía, los mecanismos de las cámaras, el proceso de revelado y la geometría 

de la luz. También he creado una cámara estenopeica con una caja de cartón y 

he escogido dos cámaras más, la digital y la analógica para poder realizar 

distintas fotografías y compararlas entre ellas. En este trabajo también se puede 

ver el proceso de construcción de la cámara estenopeica, el proceso de revelado 

en un laboratorio fotográfico y se comparan las distintas fotografías hechas con 

diferentes cámaras, encontrando las diferencias y similitudes, y también las 

ventajas y desventajas. 

 
 
 
 
 
 
 

Today, photography is one of the elements of any person's daily life. Most people 

use photography but do not know how a camera works, nor the evolution that has 

occurred in the art of photography. 

The objective of this work is to determine the differences between current and old 

camera types and to understand the complex operation of the different types of 

cameras that we know. 

ABSTRACT 



Poio Treball de Recerca  

2 

 

 

To carry out this work, I have sought information on the history of photography, the 

mechanisms of cameras, the development process and the geometry of light. I 

have also created a stenopeic camera with a cardboard box and I have chosen 

two more cameras, the digital and the analog, to be able to take different 

photographs and compare them between them. In this work you can also see the 

construction process of the stenopeic camera, the development process in a 

photographic laboratory and the different photographs taken with different 

cameras are compared, finding the differences and similarities, and also the 

advantages and disadvantages. 
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La fotografia és l‟art que ens permet recopilar imatges de figures, persones, 

objectes, paisatges... de manera permanent, ja sigui amb càmeres de carret, 

estenopeiques o digitals, basant-se en el principi de la càmera obscura o cambra 

fosca. 

Ja fa uns anys que estic interessat pel món de la fotografia. Inicialment feia servir 

el telèfon mòbil per fer-ne, però no en tenia suficient i vaig aconseguir una càmera 

digital. Amb aquesta nova càmera vaig anar aprenent de manera autodidàctica i 

això va fer que m‟apuntés a uns cursos per aprofundir-hi més. Tots aquest fets em 

van despertar la curiositat per la mecànica de les càmeres. Aquesta curiositat em 

va endinsar en el món de la fotografia analògica, fent així que provés càmeres de 

carret. 

Ja que les proves de fotografies fetes amb càmera analògica no sortien com 

esperava, vaig pensar que aquest treball em serviria per plasmar el meu 

aprenentatge vers el funcionament de les càmeres analògiques. A més a més he 

trobat que era un tema prou extens, interessant i amb prou contingut com per 

poder fer un treball de recerca. 

El que m‟agradaria aconseguir fent aquest treball de recerca és entendre com 

funciona una càmera, aprendre a fer funcionar càmeres antigues, aprendre a 

revelar les fotografies, veure les diferències de les càmeres i observar una mica 

l‟evolució d‟aquestes tot fent una càmera estenopeica. 

Els meus objectius en aquest treball de recerca són: comprovar les diferències 

entre les càmeres estenopeiques, analògiques i digitals. I per altra banda 

comprovar els avantatges fotogràfics en els dos tipus de càmera utilitzats 

actualment, l‟analògica i la digital. 

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
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1.1 BREU INTRODUCCIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA 

FOTOGRAFIA 

 
 

La història de la fotografia comença amb el descobriment de la caixa fosca, fet per 

Aristòtil al segle IV a.C.; la caixa fosca és present a tots els tipus de càmeres que 

coneixem avui en dia. 

Dinou segles més tard, Leonardo da Vinci va fer servir la caixa fosca per calcar 

dibuixos. Al cap de quatre-cents anys Nicéphore Niépce va aconseguir reproduir 

una imatge, i a aquest mètode el va anomenar heliografia. Va realitzar el que ara 

es coneix com la primera fotografia de la història. Seguidament es va triar com a 

procés fotogràfic universal el daguerreotip, però no va ser fins al segle XX que 

Kodak va treure càmeres amb carret a l‟abast de qui s‟ho pogués permetre. Poc 

després els germans Lumière van inventar unes plaques per poder fer les 

fotografies en color que canviarien el món de la fotografia fins aleshores. Passats 

trenta anys de les fotografies en color dels germans Lumière, la marca Kodak va 

treure el primer rotllo fotogràfic en color, a l‟abast de tothom. I un dels canvis més 

importants en la fotografia no va ser fins a l‟any 1975 quan Steven Sasson 

juntament amb la marca Kodak van treure la primera càmera digital que va fer un 

gir a tota l‟evolució de la fotografia. A partir d‟aquí hi ha hagut un procés de millora 

fins a l‟actualitat. 

A falta de mitjans de comunicació hi ha hagut invencions molt similars durant els 

anys, ja que hi ha hagut llocs on encara no tenien constància dels invents que 

s‟estaven fent a altres països. 

PART TEÒRICA 
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A continuació es presenta una cronologia de la història de la fotografia. 

 
 

 
S. IV aC. 

 

 

Aristòtil: va crear la primera càmera fosca per 

observar els eclipses. Consistia en una sala 

fosca amb un petit forat a la paret, i això 

permetia que entrés una imatge de l‟eclipsi i 

quedés reflectida a dins l‟estança. 

S. XV 

 

 
 

Figura 1. Exemple de la càmera fosca per observar 

eclipses. 

 
 

 

Leonardo da Vinci: va aprofitar el coneixement 

de la càmera fosca per poder realitzar els seus 

dibuixos i pintures amb més precisió. 

 
 
 
 
 
 

S.XIX 

 

 
 

Figura 2. Funcionament de la càmera fosca per 

fer dibuixos. 

 
 

 

1805 → Thomas Wedwood: va aconseguir impressions 

d‟objectes sobre paper i cuir. Va utilitzar olles de 

ceràmica recoberta amb nitrat de plata, així com paper 

tractat i cuir de color blanc i va crear un altre tipus 

d‟impressió. 

 

 
 

Figura 3. Impressió de fulles sobre paper 

i cuir. 

 

 

1816 → Nicephore Niepce: Aconsegueix les primeres imatges impreses en 

negatiu, utilitzant paper tractat amb clorur de plata. El seu objectiu era obtenir 

imatges en colors positius, però no ho va aconseguir. 
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1824 → Nicephore Niepce: Crea l‟heliografia, el procés fotogràfic que 

s‟aconsegueixen les imatges en positiu, i en una única imatge. Això ho va 

aconseguir utilitzant plaques de peltre recobertes per un betum de Judea i fixades 

amb oli de lavanda. 
 

Figura 4. Mesa puesta, 1827. Figura 5. Vista desde su ventana en Le 

Gras, 1827. 

 

 

1837 → Louis Jacques Mandé Daguerre: Publica el seu procediment per fixar la 

imatge, que va batejar com a “daguerreotip”. La imatge es formava sobre una 

superfície de plata polida, tot i que perquè fos més econòmic normalment les 

plaques eren de coure platejat. 
 

 

Figura 6. Exemple d’una imatge feta amb el 

Daguerreotip. 

Figura 7. Càmera de daguerreotip. 

 

 

1839 → William Henry Fox talbot: El 31 de 

gener va presentar a la Royal Society de 

Londres la seva proposta fotogràfica sobre 

paper, que va anomenar “dibuixos fotogràfics”. 

 
 
 

 
1839 → Hippolythe Bayard: El 5 de febrer, presenta el 

seu procediment el qual obtenia imatges d‟escultures i 

figures humanes. 
 
 
 
 

 

Figura 9. Autorretrato como de un 6 hombre ahogado. Positiu sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Exemple de dibuixos fotogràfics. 
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1840 → El daguerreotip es divulga oficialment com a procés fotogràfic 

universal, el qual també s‟anomena durant molt temps “mirall amb memòria”, 

perquè s‟utilitzava plata polida que feia un efecte com un mirall. 

1842 → Es coneixen els primers daguerreotips de 

Bogotà gràcies al Baró de Gros. 

 
 
 
 
 
 

1844 → William Henry Fox Talbot: Publica el 

llibre el llapis de la naturalesa, on es poden 

observar 24 impressions fetes amb el seu 

calotip. L‟objectiu de la publicació d‟aquest llibre 

era poder divulgar el seu invent anomenat 

calotip 

Figura 10. Calle del 

observatorio, Bogotá. 

1842. Daguerreotip . 

 
 
 
 
 

 

Figura 11. Portada i contraportada del llibre 

el llapis de la naturalesa. 

 

1850 → Frederick Scott Archer: Utilitza un altre mètode, 

els negatius eren de col·lodió humit, els quals havien de 

ser exposats i revelats mentre estaven humits. Els 

fotògrafs necessitaven una habitació fosca a prop, ja que 

havien de fer la revelació ràpidament mentre estava humit. 
 
 
 
 

 
Figura 12. Fotografia de Frederick 

Scott Archer amb col·lodió humit. 

1850 → La fotografia es torna universal, la gent que econòmicament s‟ho podia 

permetre comencen a fer fotos a viatges, a l‟aire lliure, etc. 

1878 → Charles Harper Bennett: Milloren el procediment de col·lodió humit. 

S‟utilitza una placa de vidre que no necessita estar humida pel moment 

d‟exposició o el revelat. Aquest procediment s‟anomena Gelatinobromur. 



Poio Treball de Recerca  

8 

 

 

S. XX 
 

1900 → La marca Eastman Kodak: Treu a la venda una sèrie de càmeres 

domèstiques, amb accés per a tota la població. I amb la qual la gent no havia de 

tenir grans coneixements per poder fer les seves pròpies fotografies. 

1900 → La marca Eastman Kodak: Crea el rotllo 

fotogràfic que reemplaçarà les plaques seques. 

Aquest rotllo fotogràfic podrà guardar fins a 100 

fotografies. 

 
Figura 13. Primer rotllo fotogràfic. 

 

1907 → Germans Lumière: Creen les plaques 

Autocrom, consisteix en una barreja additiva utilitzant 

els filtres de color bàsics: el vermell, el verd i el blau. 

Obtenint les primeres fotografies amb una gama 

amplia de color. 
 

Figura 14. Caixa de plaques autocroms. 

 

1930 → Johann Ostermeyer: Va inventar la primera bombeta funcional de flaix. 

Millora la il·luminació en les fotografies i facilita realitzar-les 

en la foscor. 

1935 → Leopold Mannes i Leopold Godowsky: Van inventar 

el kodachrome. Un tipus de pel·lícula per a diapositives en 

color. 

Figura 15. Rotllo fotogràfic 

Kodachrome. 

 

 

1961 → Jean de Wouters: Crea la primera càmera 

impermeable. La Calypsophot de 35mm. 

 
 
 
 
 
 

1972 → Edwin Herbert Land: Va llençar el primer model de 

càmera fotogràfica instantània a color amb lent plegable. 

 

 

Figura 16. Calypsophot. 

 
 
 
 

 
Figura 17. Càmera d’Edwin Herbert. 
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1975 → Steven Sasson juntament amb Kodak: 

Llancen la primera càmera digital, la qual disposava 

de 0,01 megapíxels. Amb aquesta càmera digital va 

començar el món de la fotografia que tothom té 

disponible actualment. 

 

 

Figura 18. Primera càmera digital, Kodak. 

 
 

1996 → Canon: Treu a la venda la primera càmera digital per als consumidors en 

general. 

2000 → Sharp Corporation: Primer telèfon comercial amb càmera digital. J-SH04. 
 

2000 → Olympus: Olympus E-10, primera càmera digital amb liveview, això 

permet veure a la pantalla el que es fotografiarà en el mateix moment. 

2003 → Minolita: Minolta Dimage A1, primera càmera amb estabilitzador en el 

sensor. 

2005 → Canon: Canon EOS 5D, primera càmera „full frame‟ 

digital. Full frame, fa referència a un sensor d‟imatge el qual la 

seva grandària equival al format de 36x24 mm utilitzat en les 

càmeres analògiques. 

 
 

Figura 19. Comparació de 

sensors digitals. 
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1. 2 FUNCIONAMENT D’UNA CÀMERA FOTOGRÀFICA 
 
 
 

 

Per saber com funciona una càmera fotogràfica primer hem d‟entendre com 

funciona la llum i les imatges. 

 

Els aparells fotogràfics actuals van heretar la 

paraula càmera de les antigues càmeres fosques. 

Una càmera fosca és una caixa tancada i un forat 

pel qual entra molt poca llum i aquesta llum és 

projectada a la paret oposada, fent així que es 

reflecteixi la imatge de l‟exterior invertida. És 

 

 
Figura 20. Càmera fosca. 

important que l‟orifici sigui el més petit possible perquè la 

imatge quedi nítida, ja que si és gran quedarà una imatge 

més borrosa. Això és degut, que com més gran sigui 

l‟orifici més dispersió de llum hi haurà, fent així que les 

imatges quedin borroses. 

 
Les lents són lupes que giren també la imatge, en un ull 

també es pot veure aquest fenomen de la inversió de la 

llum. 

Les càmeres fotogràfiques reinverteixen la imatge amb 

el mateix objectiu, dins, hi ha un joc de lupes que 

reinverteixen la imatge. Però per veure la imatge pel 

visor es necessita un joc de miralls anomenat 

pentaprisma. Quan prems el botó per fer la fotografia el 

mirall que dirigeix els rajos de llum al pentaprisma 

s‟amaga i entra la llum al sensor/carret. 

 

 
 

 

Figura 21. Exemple d’inversió 

de la imatge en una lent i en 

un ull. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Funcionament del 

pentaprisma. 

 
 

 
Figura 23. Parts d’una càmera digital. 

 

7. Elements frontals de 

l’objectiu 

8. Mecanisme d’enfoc 

9. Diafragma 

10. Obturador de plano focal 

11. Pel·lícula fotogràfica /carret 

12. Disparador 

10 

 

1. Control per ajustar 

la imatge 

2. Visor reflex 

3. Flash 

4. Pentaprisma 

5. Mirall reflex 

6. Anell d’enfoc 
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Un cop sabem com s‟inverteix la imatge, hi ha diversos elements com el 

diafragma i la velocitat que regulen aspectes de la fotografia com la lluminositat, la 

profunditat de camp... per entendre millor aquests aspectes, s‟expliciten en el 

següents apartats. 

 
 

1.2.1 OBERTURA DE DIAFRAGMA 

 
L‟obertura de diafragma és el mecanisme que hi ha dins de la càmera que s‟obre 

o es tanca per deixar entrar la llum en el moment de disparar la foto. Si l‟orifici 

està molt obert, entrarà molta llum i això permetrà imatges molt més clares però 

menys profunditat de camp. En canvi, si l‟orifici està molt tancat, quedaran 

imatges més fosques però amb més profunditat de camp. Això a les càmeres 

d‟avui en dia s‟anomena l‟obertura i en les càmeres està indicat amb f/número. 

Depenent del número que s‟indiqui estarà més obert el diafragma o més tancat i 

com més alt sigui el número, més tancat estarà el diafragma 

 
 

L‟obertura de diafragma també té a veure amb l‟enfoc que es vulgui donar a la 

imatge donat que és la responsable de la profunditat de camp. Si fem la foto amb 

el diafragma molt tancat, és a dir amb un número f gran, quedaran enfocats des 

de l‟element que hi hagi més a prop de la càmera fins al més llunyà. En canvi si 

fem la foto amb un diafragma molt obert, només s‟enfocarà l‟objecte més a prop i 

tots els elements més llunyans quedaran desenfocats. 

 
 

 

Figura 24. Representació gràfica de l’obertura de diafragma. 
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En aquesta imatge es pot apreciar el desenfoc creat a partir de l‟obertura del 

diafragma. En la primera es pot observar que només s‟ha enfocat la càmera, ja 

que l‟obertura estava molt oberta, en canvi en la imatge de la dreta es pot veure 

que està tot enfocat. Depenent del que vulguem ressaltar utilitzarem un diafragma 

més obert o més tancat. Si volem fer un retrat, obrirem molt el diafragma perquè 

només s‟enfoqui a la persona, en canvi si volem fer una foto de paisatge, el 

tancarem perquè quedi tot enfocat. 

 

 

Figura 25. Exemple de variacions d’obertura de diafragma. 

 
 

1.2.2 VELOCITAT D’OBTURACIÓ 

 
La velocitat d‟obturació és la que controla el temps el qual el sensor o la pel·lícula 

està exposat a la llum, es mesura amb segons i fraccions de segon. Si tenim una 

obertura de diafragma molt gran, és recomanable posar la mínima velocitat, ja que 

entrarà molta llum i evitarem que es cremi la imatge. Com més temps estigui 

exposat a la llum més clara quedarà la imatge, però si hi ha objectes en 

moviment, quedaran borrosos, en canvi si està menys temps obert el diafragma, 

la imatge pot quedar molt fosca però es pot compensar la falta de llum utilitzant 

altres factors com l‟obertura de diafragma o la sensibilitat, fent així que es pugui 

arribar a “congelar el moviment”. 

 

 

Figura 26. Representació de velocitats. 
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Un exemple de velocitat d‟obturació molt ràpida pot ser aquesta imatge que està 

tirada amb una velocitat d‟obturació d‟1/320 amb una obertura de f/4. Aquesta 

velocitat d‟obturació tan rapida ha permès capturar el moment en què es dispara 

un trabuc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27. Centelles, 30/12/2018 Eloi Carol 

 
 

En canvi aquesta fotografia és un exemple d‟una velocitat d‟obturació molt lenta 

(amb una velocitat de 6 segons deixant el diafragma de la càmera obert amb ISO 

100 i f/4,5) i amb poca llum es poden arribar a realitzar dibuixos amb la llum. 

 

Figura 28. Tona, 29/9/2017 Eloi Carol 
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1.2.3 ISO. SENSIBILITAT 

 
També trobem altres configuracions com ara l‟ISO, que controla la sensibilitat de 

la càmera a la llum. 

Si hi posem una ISO molt alta, la imatge pot quedar cremada, i si la baixem molt, 

pot quedar massa fosca. En les càmeres de carret l‟ISO era fixa en totes les 

imatges, venia imposada per cada carret. Com més alta és l‟ISO més “gra” o més 

“borró” hi ha a la fotografia, ja que el sensor és molt sensible a la llum, en canvi 

com més baixa sigui l‟ISO menys “gra” o “borró”. 

 
 

 

 

Figura 29. Representació de diferents ISO. 

 

 

Aquesta fotografia és un exemple d‟ISO baixa i alta, com es pot observar amb 

l‟ISO alta es visualitzen uns puntets que se‟ls hi diu „borró‟, en canvi amb l‟ISO 

baixa aquest borró desapareix. El borró no sempre és negatiu, ja que amb les 

càmeres analògiques els hi pot donar un toc artístic a les imatges, en canvi en les 

càmeres digitals el borró „fa malbé‟ la imatge. Són borrons diferents, ja que la 

manera de captar la llum és diferent. 

 

Figura 30. Exemple de diferents borrons 

amb diferents ISO. 
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1. 3 DIFERÈNCIES I SEMBLANCES ENTRE FOTOGRAFIA 

ANALÒGICA I DIGITAL 

 
 

 

SEMBLANCES 

 
Els mecanismes de les càmeres analògiques i digitals són molt similars. Alguns 

d‟aquests són els mateixos, com per exemple: la manera en la qual s‟enfoca 

(obertura de diafragma) , la llum que deixem entrar (diafragma), la velocitat a la 

qual fem la fotografia (velocitat d‟obturació) i les lents (l‟objectiu, l‟encarregat de 

dirigir la llum al sensor/carret). 

 
 

 

Tot i que a continuació és detallaran les diferències, cal 

ressaltar que la principal diferència entre la càmera digital i 

l‟analògica és la manera amb la qual plasmem la imatge; 

en la digital hi ha un sensor, i en l‟analògica una pel·lícula 

sensible a la llum anomenada carret. 

 

 

Figura 31. Sensor d’imatge CMOS. 

 
 
 

Els sensors digitals o carrets s‟encarreguen de captar tota la llum que ha passat 

per l‟objectiu. El sensor digital està format per píxels sensibles a la llum que 

envien la informació a la memòria de la càmera. En canvi el carret està format per 

materials sensibles a la llum en els quals hi queda gravada la imatge i 

posteriorment s‟ha de revelar. 

 
Figura 32. Capes d'una pel·lícula fotogràfica en 

color. 

 

1. Base de la pel·lícula, 2. capa antihalo; 3. Capa 

subjacent anti ondulant; 4. La capa sensible a la 

llum vermella; 5. La capa sensible a la llum verda; 

6. Filtre Groc; 7. Capa sensible a la llum blava ; 8. 

Filtre UV; 9. Llum visible. 
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DIFERÈNCIES 

 
Entre la càmera digital i l‟analògica, encara que siguin eines per fer fotografies, 

trobem que hi ha moltes diferències. 

Una de les diferències més importants és la quantitat de fotografies que es poden 

fer. En la càmera analògica, els carrets tenen un límit de fotografies i s‟han de 

reemplaçar cada cop que acabes aquest límit. En canvi a la càmera digital, com 

que funciona amb targetes de memòria es poden fer més quantitat de fotos i si 

s‟acaba l‟espai, es poden esborrar. 

Una diferència que també pot ser rellevant és que la càmera analògica pot 

funcionar sense bateries o piles, encara que hi ha alguns complements com el 

flaix que en poden necessitar. Per el contrari la digital necessita bateries o piles 

per funcionar. 

Una altra, és la configuració de la imatge. En l‟analògica s‟ha de saber configurar 

la càmera, ja que en fer-la no es veu el resultat, per aquest motiu cada foto que es 

tira s‟ha de pensar bé. La digital és el contrari, ja que es poden veure les 

fotografies després de fer-les i així poder reajustar la configuració de la càmera. 

El revelatge és una de les diferències més grans entre les càmeres analògiques i 

les digitals. En l‟analògica, per imprimir les imatges primer ha de passar per un 

procés de revelat amb productes químics i una ampliadora en un quarto fosc. En 

canvi en la digital, per imprimir-les s‟han de passar a l‟ordinador o directament a la 

impressora, fent així que el procés de revelat sigui molt més còmode, ràpid i fàcil, 

ja que, no és necessari un quarto fosc. 

Un altre punt diferencial és el cost econòmic, en la fotografia analògica el cost 

econòmic és més elevat per què s‟ha de comprar el carret i revelar. Tot i que el 

cost de la càmera és menor. D‟altra banda el cost econòmic de la digital és menys 

elevat que l‟analògica perquè no és necessari comprar carrets ni haver de revelar, 

però el cost de la càmera és més elevat. 

Una altra diferència és la sensibilitat a la llum. En la càmera analògica per canviar 

la sensibilitat a la llum (ISO) s‟ha de canviar el carret, ja que aquesta ve 
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predeterminada pel mateix carret. I en la càmera digital, per canviar la sensibilitat 

a la llum es fa digitalment, fent així més pràctic i senzill la fotografia. 

Seguit de la diferència anterior trobem el borró, que en l‟analògica té més borró i 

textura, que s‟utilitza per donar-li un toc més artístic. En canvi en la digital el borró 

i textura és diferent, n‟hi ha menys però no li sol donar el toc artístic com a la 

càmera analògica. 

L‟edició també és un tret diferencial important. En la càmera analògica és més 

complicat de retocar les imatges, per editar-la primer l‟has de revelar i escanejar. 

En la digital, és molt més fàcil de retocar, ja que es fa digitalment. 

Per finalitzar, la còpia d‟imatges a la càmera analògica, és complicat de distribuir 

les fotografies, ja que o se‟n fan diverses còpies o s‟ha de passar a format digital. 

El contrari de la digital, que compartir les fotografies és molt més fàcil, perquè les 

tenim en format digital. 



Poio Treball de Recerca  

18 

 

 

 

 
 

Un cop feta tota la recerca sobre el funcionament de les càmeres, i les diferències 

i semblances, he pogut desenvolupar la part pràctica per aconseguir els meus 

objectius, que eren poder descobrir i experimentar la mecànica de la fotografia, 

comprovar personalment aquestes semblances i diferències i, finalment, aprendre 

a revelar analògicament. Aquesta experimentació l‟he portat a terme amb tres 

càmeres diferents, una analògica, una digital i una estenopeica que he construït jo 

mateix. 

 
 

2. 1 CONSTRUCCIÓ D’UNA CÀMERA ESTENOPEICA 

En iniciar la part pràctica del treball de recerca, vaig pensar que construir 

una càmera estenopeica seria fàcil, però després de veure molts tutorials 

vaig adonar-me que no hi havia cap vídeo explicatiu que digués quines 

mides havia de tenir la caixa. Al final vaig fer servir de referència les mides 

d‟una càmera estenopeica que tinc a casa. 

 
El primer que vaig haver de fer va ser informar-me de com funcionava una 

càmera estenopeica i com s‟havia de construir. Vaig veure moltes varietats 

de càmeres i vaig pensar que la podia fer bastant a ull. 

Vaig construir l‟estructura de la càmera en un full de paper per comprovar 

com ho havia de fer sobre el cartró. Després ho vaig calcar amb 

dimensions més grans al cartró. 

Figura 33. Disseny 

de la càmera 

estenopeica. 

PART PRÀCTICA 
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Seguidament vaig retallar el cartró i vaig enganxar els costats per formar un 

dau obert per una banda. Un cop vaig tenir aquesta estructura muntada 

vaig dissenyar una tapa que encaixés molt just perquè no hi penetressin 

rajos de llum. 

Figura 34. Càmera estenopeicamuntada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Més tard vaig reforçar tots els trossos on havia posat cola blanca amb cinta 

aïllant per impedir el pas de la llum, també la vaig pintar tota de negre. 

 
Després vaig fer un forat petit a la tapa, on s‟ha de posar un tros d‟alumini 

foradat molt petit. Però em vaig inspirar en un vídeo de YouTube i vaig 

ficar-hi una xapa d‟alumini aplanada amb un forat net al centre, ja que li 

donava un toc més creatiu i més original. 

Figura 35. Forat en una xapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un cop has posat la xapa s‟ha de reforçar per darrere amb cinta aïllant per 

impedir el pas de llum que faria malbé la imatge, fent que només pugui 

passar la llum pel forat fet a la xapa. I la càmera estenopeica ja queda 

acabada. 

 

Figura 36. Càmera estenopeica acabada. 
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2. 2 REVELAT A CASA 
 

 

REVELAT: 

 
A les càmeres analògiques es necessita molt més temps per revelar, ja que hi ha 

un llarg procés: primer s‟ha de tirar la fotografia, i quan s‟acaba el carret cal 

revelar-lo al laboratori ja sigui casolà o professional: 

- Primer, el laboratori fotogràfic ha d‟estar totalment fosc, sense cap mena de 

llum, per poder obrir la càmera, obtenir-ne el rodet i poder introduir el 

negatiu a “a una espiral” que fa que el carret estigui enrotllat però sense 

que tota l‟extensió de la pel·lícula es toqui entre si. 

- Després es posa l‟espiral dins la cubeta de revelatge per 

poder treballar amb la llum oberta. Seguidament s‟ha 

d‟introduir el   líquid   revelador   (developer)   a   una 

temperatura aproximada de 20ºC. 
Figura 37. Cubeta de 

revelatge. 

- Quan han passat uns minuts, el temps depèn dels químics que es fan 

servir i de l‟ISO del carret, es buida el tanc de revelatge i se li posa un altre 

líquid anomenat aturador. 

- A continuació el deixem uns minuts amb el líquid aturador, es torna a 

buidar un altre cop i s‟introdueix un altre líquid anomenat fixador (fixer). 

- Després, s‟ha de deixar rentar 30 minuts amb aigua corrent. 

- Finalment s‟ha de deixar en un bany humectant 2 minuts, I posteriorment 

penjar el negatiu ja revelat per tal que s‟assequi. 

 
POSITIVAT: 

 

Per passar el negatiu a paper de fotografia s‟ha de seguir un 

procés similar. Però es necessita una ampliadora, una màquina 

que projecta el negatiu sobre el paper sensible a la llum i permet 

fer-ne còpies d‟una mida més gran i també permet passar el 

negatiu a positiu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38. Ampliadora 

fotogràfica. 
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Depenent de si la fotografia és més clara o més fosca s‟ha de 

configurar l‟ampliadora perquè s‟estigui més o menys temps 

projectat la imatge. Si s‟està poc temps, la imatge quedarà més 

fosca perquè no haurà estat tant temps exposada a la llum. El 

que se sol fer per positivar és utilitzar un paper de prova i en 

 

 
Figura 39. Paper de 

proves de temps. 

aquest es proven diferents temps amb l‟ampliadora per saber quin és l‟ideal. 
 

En el meu cas, el positivat era passar el negatiu d‟un 

paper a positiu en un altre paper. El primer que s‟ha 

de fer és agafar el negatiu i posar-lo cara a cara amb 

el paper sensible a la llum, posteriorment s‟ha de 

triar el temps que més bé hagi quedat a la tira de 

proves, i finalment s‟ha de deixar exposat a la llum 

de l‟ampliadora. 

Després de passar la imatge del negatiu al paper 

sensible a la llum, el paper s‟ha de passar per un 

procés de revelatge similar que el carret. Però 

aquest cop en lloc de fer-ho en una cubeta de 

revelatge es fa en safates. 

 

 
 

Figura 40. Procés de positivat. 

 

 
Figura 41. Procés de revelat. 

 

En el cas que no fos un carret i fos una càmera estenopeica el procés seria més 

fàcil, ja que tot el procés del carret el saltaríem. El paper que queda marcat 

directament amb la llum només s‟ha de revelar; amb el líquid revelador, l‟aturador, 

el fixador i el netejat. I deixar-se assecar. 

Un cop ja està revelat el negatiu amb l‟ampliadora s‟ha de passar a positiu i tornar 

a realitzar el mateix procés. O es pot optar per una altra opció, la qual és més 

ràpida i econòmica, escanejar la imatge i passar-la a positiu en l‟edició. 
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Al contrari de les càmeres analògiques, a l‟hora de revelar les fotografies, les 

digitals són molt més simples. Per imprimir les imatges s‟ha de passar la targeta a 

la impressora o a l‟ordinador, fent així que el procés de revelat sigui molt més 

còmode, fàcil i ràpid. No és necessari un “quarto fosc”. Un altre avantatge és que 

per veure la imatge no és necessari revelar-la, això fa que el revelat sigui 

opcional. 

 
 
 

2. 3 REALITZACIÓ DE FOTOGRAFIES AMB DIFERENTS 

CÀMERES I COMPARATIVA DELS RESULTATS 

 
 
 

Un cop construïda la càmera estenopeica i après i experimentat el procés de 

revelatge, la part culminant de l‟aspecte pràctic del meu treball va ser la realització 

de fotografies amb les tres càmeres (estenopeica, analògica i digital) per tal de 

comprovar com les diferències de funcionament entre les diferents càmeres (tant 

la part mecànica de la presa de la fotografia com la part del revelatge) afecten les 

fotografies resultants. Amb aquest objectiu, he triat cinc tipus de situacions 

fotogràfiques diferents (paisatge, dos d‟objecte, retrat i arquitectura) i de 

cadascuna he fet la mateixa fotografia amb les tres càmeres. La primera fotografia 

de cada conjunt està feta amb la càmera estenopeica, la segona amb la càmera 

analògica i la tercera amb la digital. Això es pot observar en les fotografies 

presentades a continuació. 

La fotografia realitzada amb la càmera estenopeica està en blanc i negre, ja que 

el paper sensible a la llum que vaig utilitzar era blanc i negre perquè el revelat en 

color és molt més complex. 

Les fotografies fetes amb la càmera analògica i digital estan configurades igual, 

mateixa ISO (200 a totes les imatges), el mateix zoom de 50 mm, mateixa 

velocitat, la mateixa obturació i el mateix punt de vista. El fet que estiguin 

configurades iguals ens serveix per poder observar les diferències fotogràfiques. 

En canvi, la càmera estenopeica, com que la sensibilitat a la llum del paper 

sensible a la llum era diferent (8 ISO), l‟objectiu tenia un diàmetre diferent i no es 
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podia precisar tant en el moment de fer la fotografia, no s‟ha pogut configurar 

igual, però s‟ha pogut fer des del mateix punt de vista que les altres. 

Les imatges de la càmera estenopeica i l‟analògica es veuen en positiu tot i que 

les originals estan en negatiu. 

Exemple 1: 

 

 

 
En aquestes fotografies d‟arquitectura, es veu un edifici històric de Vic anomenat 

la Farinera a les 16:00 h en un dia de sol. 

En la primera fotografia la càmera estenopeica va estar 10 segons exposada a la 

llum. Tot i que està feta des del mateix punt que les altres dues, sembla que hagi 

agafat molt entorn, això és degut al seu orifici d‟entrada de la llum. 

Les altres dues fotografies estan fetes amb ISO 200, velocitat 1/500, i una 

obertura de f/11. En aquestes dues fotografies hi podem observar diferències com 

els colors. En la número 2, la de carret, es poden veure uns colors més taronjosos 

i uns verds més clars. També es pot observar com la 2, és menys nítida i té una 

mica de borró, i això li dóna   un toc més artístic a la imatge. Una altra diferència 

és que encara que les dues imatges estiguin fetes amb el mateix zoom, i des del 

mateix punt, la digital ha retallat més la imatge. 
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Exemple 2: 

 

 

 
En el segon exemple podem observar una fotografia de paisatge amb part de la 

ciutat de Vic, amb una grua davant que estava aterrant un edifici antic. 

La fotografia feta amb la càmera estenopeica no es pot veure molt bé perquè es 

va cremar a causa d‟algun reflex de la llum del sol, tot i així, de totes les 

fotografies fetes amb la càmera estenopeica, és la que millor va quedar. Va estar 

exposada a la llum 3 segons, ja que hi havia molta llum. Encara que estigui 

cremada es pot observar com un altre cop la càmera estenopeica agafa molt més 

angle que les altres dues, i podem observar part de la tanca que en les altres no 

es pot. 

Les altres dues fotografies estan fetes amb un ISO200, a una velocitat d‟obturació 

d‟1/500 i una obertura de diafragma de f11. 

En aquest cas es veu clarament que el carret capta la llum amb una il·luminació 

diferent i més taronges, i els verds els aclareix una mica. Les dues càmeres 

enfoquen a llargues distàncies. La càmera analògica sembla que aclareix les 

ombres i això permet una visió més clara i detallada. 
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Exemple 3: 

 

 

 
 

 
El tercer exemple es pot veure un primer pla d‟una càmera antiga. Aquesta 

fotografia està tirada en un estudi fotogràfic, aquest fet va fer que hi hagués molta 

menys llum. 

La primera fotografia, feta amb la càmera estenopeica, va haver d‟estar 30 minuts 

amb l‟obturador obert. Podem observar que té com un marc de color negre, això 

és a causa del positivat, ja que en el paper original al qual es va fer la fotografia 

era més petit que en el que es va fer el positivat. Aquest fet va provocar que 

durant el procés de positivat aquests dos marges els hi toqués molt més la llum. I 

un altre cop podem observar que la càmera estenopeica té molt més angle de 

visió que les altres dues. 

Les fotografies 2 i 3 estan fetes amb ISO 200, obertura f/8, i velocitat d‟1/30. 

 
La imatge de carret va quedar molt més taronja que la digital. Si ens fixem amb el 

detall en el qual està enfocat l‟objecte veiem que tant la fotografia analògica com 

la digital enfoquen bé els detalls. 
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Exemple 4: 

 

 

 
El quart exemple és una fotografia similar a l‟anterior però amb més detall. 

 
La càmera estenopeica va estar mitja hora amb l‟obturador obert. No es veu tan 

enfocat com les altres, ja que quan es va obrir l‟obturador es va balancejar una 

mica provocant que la imatge quedés una mica moguda. 

Les imatges de l‟analògica i la digital estan fetes amb ISO 200, una obertura de 

f/8, i una velocitat 1/15. 

 
La principal diferència és que la fotografia feta amb l‟analògica està tota la càmera 

enfocada, en canvi amb la digital només està enfocada la part del darrere de la 

càmera i l‟objectiu està una mica desenfocat. També amb l‟analògica, té un color 

més taronja, això pot ser degut al focus que l‟enfocava que tenia un color bastant 

càlid, tungstè, també podria ser degut al fet que és una fotografia d‟interior feta 

amb la càmera analògica. 
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Exemple 5: 

 

 

 
En aquesta fotografia podem veure un exemple de retrat, exactament un pla 

americà a la primera, i un pla mig a les altres dues, tot i que les imatges estan 

tirades des del mateix punt. 

La fotografia feta amb la càmera estenopeica va estar molt poc temps amb 

l‟obturador obert (4 segons) perquè hi havia molta llum. Com que és una fotografia 

de retrat podria haver quedat moguda, tot i així va ser sorprenent la qualitat final 

de la imatge. Un altre cop es pot tornar a observar com agafa molt més angle que 

les altres càmeres. 

Les fotografies fetes amb carret i digital estan tirades amb una ISO 200, obertura 

f/11, i una velocitat d‟1/250. 

 
En aquestes imatges es pot veure clarament les diferències de color, si ens fixem 

en les rajoles, el color és més clar amb la càmera analògica, si mirem bé el color 

de la pell amb la digital té un color més “real”, menys blanc. I les ombres són més 

clares amb l‟analògica. 
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COMPARATIVA DELS RESULTATS 

 
Les fotografies fetes amb la càmera estenopeica són amb les que més proves i 

intents he necessitat, ja que en ser fetes amb una “capsa de cartró” és més 

complicat que hi hagi un resultat òptim; s‟ha de tenir en compte que la càmera 

estigui en posició estàtica, que el paper fotosensible estigui ben enganxat, que la 

quantitat de llum sigui l‟exacte i entri només per l‟orifici, i que el temps d‟exposició 

sigui l‟adequat. La realització d‟aquestes fotografies ha estat més laboriosa i més 

llarga que les fotografies realitzades amb les altres càmeres. La dificultat 

especialment recau en el temps de fer la fotografia i revelar-la, ja que s‟ha de fer 

d‟una en una i automàticament revelar-la abans de fer-ne cap més. Això va 

ocasionar que si alguna fotografia es va repetir diversos cops, no va haver-hi 

temps material per realitzar-ne més i per tant s‟allarguessin els dies previstos per 

realitzar tots els tipus de fotografies pel treball en qüestió. 

Les principals diferències en els exemples anteriors són l‟angle de visió i el color. 

La primera diferència que he trobat és en l‟angle de visió de les fotografies. A la 

càmera estenopeica com que no té objectiu podia abastar un angle més ampli. I 

entre la càmera digital i l‟analògica, també hi ha una petita diferència d‟enquadrat, 

tot i que és molt poc observable; les dues càmeres estaven configurades per tirar 

la foto amb un zoom de 50 mm, tot i així el resultat amb la càmera analògica es 

podia observar una mica més d‟angle que la digital. Fent el treball he arribat a la 

conclusió que aquest fet és degut a la longitud de l‟objectiu de la digital, ja que és 

molt més llarg que l‟analògica, i per tant faria que es retallés una mica la imatge. 

La segona diferència que he trobat és el color. En les imatges realitzades amb la 

càmera analògica el color es decanta molt cap al taronja. M‟he estat informant i un 

fotògraf m‟ha resolt els dubtes explicant-me el perquè dels colors taronjosos en 

les fotografies analògiques, resulta que són deguts al tipus de carret que vaig 

utilitzar. A més a més si es realitza una fotografia d‟interior, els colors tendeixen 

més al tungstè. Aquest color tan ataronjat es pot rectificar si es configura el balanç 

de blancs adequadament, que és un control de la càmera que serveix per 

equilibrar els nivells de vermell, verd i blau. 

En relació al rodet, el preu i la qualitat que s‟utilitza sortiran uns colors o uns 

altres. El que vaig utilitzar  era una bobina “Kodak color  plus”, les pel·lícules 
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“Kodak gold” i “Kodak color”, són carrets econòmics en els quals es decanten més 

cap als colors taronges. Si hagués utilitzat un rodet de més qualitat com podria ser 

el “Fuji”, els colors resultants de la fotografia no s‟haurien decantat cap als 

taronges, i els colors verds haurien donat uns altres tons 

En conclusió, les fotografies analògiques depenen molt de la bobina que compres, 

ja que, depenent del tipus de pel·lícula fotogràfica, varia el resultat del color de la 

fotografia destacant més unes tonalitats o unes altres. Com més elevat sigui el 

preu del carret millor qualitat tenen, tot i que en el fons la fotografia no deixa de 

ser un tema artístic, no és una ciència exacta. El resultat és subjectiu i té molt a 

veure amb el fotògraf, si aquest vol donar-li una tonalitat més sèpia, serà segons 

el criteri del fotògraf, a no ser que ens interessi més plasmar una fotografia 

realista, en aquest cas personalment recomanaria que es fes amb la digital 

perquè no hi ha canvis de tons en els colors. 

El pressupost de les fotografies també és important. Com ja he comentat a 

l‟apartat 1.3, el revelatge de la fotografia analògica comporta unes despeses més 

elevades. En el meu cas, ha sortit a 17 € del revelatge i escanejat més 5 € del 

carret. En canvi el revelatge digital m‟ha sortit gratis. Incloent el preu de les 

càmeres: la digital costa 450 €, mentre que l‟altra costa actualment entre 50 i 100 

€. A la llarga si la intenció és realitzar moltes fotografies, surt més econòmica la 

digital. La càmera estenopeica tampoc és gaire econòmica, tot i que la construcció 

d‟aquesta surt gratuïta, cada foto té un pressupost: el paper utilitzat per fer el 

negatiu de la foto costa 50 cèntims, cada fotografia necessita dues fulles 

d‟aquests papers per poder-los positivar, i a més és necessari un quarto 

fosc/laboratori fotogràfic amb els líquids químics i les eines necessàries perquè 

aquestes fotografies no es poden revelar de manera convencional en una botiga 

de fotografia, i s‟han de revelar manualment en un laboratori fotogràfic. En el meu 

cas fer fotografies amb la càmera estenopeica m‟ha costat uns 65,50 €, ja que 

cada hora al laboratori fotogràfic costava 7 €, i vaig gastar un total de 5 fulls 

sensibles a la llum que són 2,5 €. 

Per finalitzar el treball, exposo la gràfica de diferències vista anteriorment en el 

punt 1.3, i concretant amb la part pràctica del treball: 
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 Càmera analògica Càmera digital  Càmera 

estenopeica 

Bateria No necessita bateria. Necessita bateries o 

piles per funcionar. 

Funciona sense 

bateries. 

Configuració 

imatge 

S‟ha de saber 

configurar la càmera, ja 

que en fer-la no es veu 

el resultat. 

O fer la fotografia en 

digital per veure quina 

ha de ser la 

configuració òptima i 

realitzar-la després amb 

la mateixa configuració 

a la de carret. 

Es poden veure les 

fotografies després 

de fer-les i així 

poder reajustar la 

configuració de la 

càmera. 

S‟ha de calcular el 

temps en relació a 

la llum que hi 

hagi, o fer moltes 

proves fins que 

quedi bé. 

Quantitat de 

fotografies 

Els carrets tenen un 

límit de fotografies i 

s‟han de reemplaçar 

cada cop que acabes 

aquest límit. 

Amb el carret utilitzat 

per fer aquest treball és 

van       realitzar       13 

fotografies de les quals 

5 les he considerat 

bones. 

En funcionar amb 

targetes  de 

memòria es poden 

fer més quantitat de 

fotos i si s‟acaba 

l‟espai, es poden 

esborrar. En aquest 

treball s‟han 

realitzat 58 

fotografies de les 

quals n‟he utilitzat 5. 

Només es pot fer 

una fotografia, i 

s‟ha de revelar 

abans de fer-ne 

una altre. En 

aquest        treball 

s‟han fet  13 

fotografies amb la 

càmera 

estenopeica, les 

quals 5 són les 

bones. 

Revelatge El revelatge és una de 

les diferències més 

grans. Per imprimir les 

imatges primer ha de 

passar per un procés 

de        revelat        amb 

Per imprimir les 

imatges s‟han de 

passaral‟ordinador o 

directament a la 

impressora, així el 

procés de revelat és 

Ha de passar per 

un procés de 

revelat amb 

químics i una 

ampliadora per el 

positivitat   de   la 
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 productes químics i una 

ampliadora en un 

quarto fosc. El 

revelatge de les 

fotografies de la càmera 

analògica les s‟han 

revelat en una botiga de 

fotografia. 

molt més còmode, 

fàcil i ràpid. No és 

necessari un quarto 

fosc. 

imatge. En aquest 

treball he hagut 

d‟estar un total de 

8 hores al 

laboratori 

fotogràfic. 

Sensibilitat a 

la llum 

Per canviar la 

sensibilitat a la llum 

(ISO) s‟ha de canviar el 

carret, ja que aquesta 

ve predeterminada pel 

mateix carret. 

A la part pràctica del 

treball s‟ha realitzat 

amb ISO 200. 

Per canviar la 

sensibilitat a la llum 

es fa digitalment, 

fent així més pràctic 

i senzill la fotografia. 

A la part pràctica del 

treball s‟ha realitzat 

amb ISO 200. 

No es pot canviar 

la sensibilitat a la 

llum, serà sempre 

la mateixa. A la 

part pràctica del 

treball s‟ha fet 

amb un paper 

sensible a la llum 

de ISO 8. 

Cost El cost econòmic és El cost econòmic és El cost econòmic 

econòmic més elevat per què s‟ha menys elevat que no és elevat, ja 

 de comprar el carret i l‟analògica ja que, que la càmera 

 revelar. Tot i que el cost no és necessari està fabricada per 

 de la càmera és menor. comprar carrets ni un mateix. El més 

 En aquest treball ha haver de revelar, car és el paper 

 costat un total de 22 €, però el cost de la fotosensible. El 

 sense tenir en compte càmera és més total del paper 

 el preu de la càmera. elevat. En aquest fotosensible i el 

  treball la fotografia laboratori 

  digital ha sortit fotogràfic ha sortit 

  gratuïta, excepte la a 65,5 €. 

  càmera (canon EOS  

  1300d) que ha  

  costat prop de 400€.  
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Després de realitzar aquest treball, he pogut assolir els meus objectius: explorar la 

mecànica de les càmeres fotogràfiques i el procés fotogràfic, i observar i estudiar 

les diferències i avantatges entre les càmeres analògiques i les digitals, tant a 

l‟hora de realitzar una fotografia com en les imatges resultants. 

Comparant les divergències en les fotografies realitzades amb els tres tipus de 

càmeres, he identificat que les dues diferències principals són l‟angle de visió i el 

color. El principal motiu perquè l‟angle de visió sigui la diferència que més es nota 

és que la càmera estenopeica agafa molt més angle de visió que les altres dos 

càmeres les quals van ser realitzades amb una distància focal de 50 mm. I la 

segona diferència en aquest treball s‟ha notat sobretot en la càmera analògica, 

amb la qual les fotografies d‟interior han quedat amb llum tungstè, uns colors tirant 

cap a taronja, això ha sigut a causa de no haver configurat el balanç de blancs 

correctament. En l‟experimentació d‟aquest treball he pogut aprendre altres 

aspectes com ara les diferències de pressupost, el qual he acabat concloent que 

la càmera que a llarga durada surt més rentable, és la digital. Fent aquest treball 

m‟he adonat que la realització de fotografies i l‟obtenció d‟aquestes de manera 

química és molt més lenta del que m‟esperava, ja que em vaig passar un total de 

8 hores al laboratori fotogràfic revelant i positivant imatges, moltes de les quals no 

he pogut utilitzar. També he pogut observar que la definició de les imatges és molt 

semblant, tot i que les fotografies realitzades amb la càmera estenopeica no es 

veuen tant nítides, a diferència de les analògiques i digitals, que són pràcticament 

iguals. Els colors i el borró, si que varien en les fotografies d‟una càmera o d‟una 

altre, però en cap moment han empitjorat les imatges. 

Fent aquest treball m‟he adonat que l‟experiència de revelar és molt satisfactòria. 

Tot i que cada cop la gent fa menys fotografies amb càmeres analògiques trobo 

que seria interessant que no es perdés la tècnica del revelatge, que es fessin 

tallers infantils o adults, i que a tothom qui li agradés el tema pogués experimentar 

i gaudir del procés de revelatge d‟una fotografia. Quan un mateix realitza i revela 

una fotografia, aquesta agafa més valor. 

CONCLUSIONS 
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