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Abstract 

Català 

Quan parlem de fotografia podem fer servir dos processos ben diferenciats, 

l’analògic o el digital. La diferència entre ells es troba, bàsicament, en el procés 

d’enregistrament de la imatge, mitjançant una pel·lícula en el cas analògic i un 

sensor electrònic en el cas digital i en el procés d’obtenció de la imatge final 

mitjançant un processat al laboratori o a l’ordinador. En aquest treball 

s’estableixen, en primer lloc, les analogies i les diferències entre els sistemes de 

captura de la imatge, és a dir, les càmeres analògiques i les digitals. S’especifiquen 

el sistemes comuns a ambdues càmeres com són l’objectiu i l’exposímetre i també 

els elements que les diferèncien, el sensor que registra la imatge. Seguidament es 

fa un recorregut detallat pel procès analògic d’obtenció de la imatge especificant de 

forma detallada els processos de revelat del rodet i de positivat del mateix 

mitjançant l’ampliadora. A fi d’establir comparacions entre un procés i l’altre s’han 

obtingut diferents imatges fent servir aquests dos processos que després de 

diferents tractaments, ja siguin analògics o digitals, s’han presentat en suport de 

paper. Finalment s’ha fet una una comparació entre elles i s’han establert 

conclusions respecte els resultats obtinguts. 

Castellano 

Cuando hablamos de fotografía podemos utilizar dos procesos diferentes, el 

analògico o el digital. Sus diferencias las encontramos, bàsicamente, en el proceso 

de registro de la imagen, mediante una pel·lícula fotosensible en el caso analógico y  

un sensor electrónico en el caso digital y en el proceso con el que obtenemos la 

imagen final mediante un procesado en el laboratorio o en el ordenador. 

Estableceremos  en primer lugar, las analogias y las diferencias entre los sistemas 

de captura de la imagen de las cámaras analógicas y las digitales. Especificaremos 

los sistemas que comparten ambas cámaras como son el objetivo y el exposímetro 

y también los diferenciales como el sensor que registra las imágenes. A 

continuación haremos un recorrido detallado a cerca del proceso analógico de 

obtención de la imagen especificando de con detalle los procesos de revelado del 

carrete y de su positivado con la ampliadora. Con el objetivo de establecer 

relaciones entre un proceso y otro hemos realizado una série de distintas imágenes 

utilizando ambos procesos que después de diferentes tratamientos, analógicos o 

digitales, han sido presentadas en soporte de papel. Finalmente hemos realizado 

una comparación entre ellas para establecer conclusines respecto a los resultados 

obtenidos. 
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English 

When we talk about photography we can use two different processes, analog or 

digital. We find their differences, basically, in the process of registering the image, 

by means of a photosensitive film in the analogical case and an electronic sensor in 

the digital case and in the process with which we obtain the final image through a 

processing in the lab or on the computer. We will first establish the analogies and 

the differences between the systems of capture of the image of the analog and 

digital cameras. We will specify the systems shared by both cameras such as the 

objective and the exposuremeter and also the differentials such as the sensor that 

registers the images. Next, we will make a detailed tour of the analog process of 

obtaining the image, specifying in detail the processes of development of the reel 

and its printing with the enlarger. In order to establish relationships between one 

process and another, we have made a series of different images using both 

processes that, after different treatments, analog or digital, have been presented 

on paper. Finally we have made a comparison between them to establish 

conclusions regarding the results obtained. 
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1. Introducció 

La fotografia és un procediment amb el qual aconseguim imatges permanents sobre 

superfícies sensibles mitjançant l’acció fotoquímica de la llum. El dispositiu que 

s’encarrega de recollir la llum que prové d’un objecte i projectar-lo sobre el sensor 

és la càmera fotogràfica. La càmera consta d’un medi òptic, l’objectiu i d’un 

mecànic, l’obturador, a més del sensor que pot ser fotoquímic, la pel·lícula 

fotosensible o electrònic, sensors CCD o CMOS. 

La fotografia, des dels seus inicis, ha anat evolucionant ininterrompudament no 

només en l’aspecte tecnològic de la càmera com a dispositiu, millorant els seus 

components i finalment passant de les analògiques a les digitals, sinó també com a 

concepte, essent l’objectiu original prendre imatges fins a ser la responsable del 

naixement d’altres arts com el cinema. 

En aquest treball ens centrarem en la càmera fotogràfica analògica en rodets de 

blanc i negre. Descriurem els seus components i la funció de cadascun d’ells. Els 

compararem amb les càmeres digitals per establir-hi relacions i diferències. 

Parlarem dels processos de formació i obtenció de les imatges i n’explicarem el 

sistema més reconegut. Finalment compararem dues imatges, una presa amb la 

càmera analògica i l’altre amb la digital, l’observarem i n’extreurem conclusions. 

2. La càmera analògica i la càmera digital. Analogies. 

A continuació parlarem de les analogies que presenten les càmeres fotogràfiques 

analògiques i digitals. Ambdues tenen un objectiu, un diafragma un obturador i un 

exposímetre. Tot seguit detallarem aquests components: 

2.1. Objetiu 

L’objectiu és el dispositiu encarregat de formar la imatge de l’escena damunt del 

sensor. Està format per un 

conjunt de lents convergents i 

divergent de manera que les 

aberracions quedin corregides o 

minimitzades. A al figura 2.1 es 

mostra un objectiu real amb un 

esquema que representa es com 

focalitza la imatge sobre del 

sensor. 
 
 

 

Figura 2.1. Objectiu fotogràfic. 

En el cas d’un sensor de mida estàndar (24x36 mm) els objectius es classifiquen 

segons la seva distància focal, la qual estableix un camp angular concret: 

 Fish Eye (ull de peix): entre 7 i 17 mm 

 Super Gran Angular: Menys de 24 mm 

 Gran Angular: entre 24 i 35 mm 

 Objetiu Normal: entre 35 i 50 mm 

 Teleobjetiu: 70 mm o més 

 Macro: distància mínima d’enfocament molt reduïda (entre 30 i 200 mm) 
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 Tot-terreny: amples rangs focals en una sola lent (entre 18-300 mm) 

Figura 2.2. Objectiu de distància focal variable. 

2.2. Diafragma d’obertura 

És la part de l’objectiu responsable de la quantitat de llum que passa a través de 

l’objectiu i arriba al sensor o a la pel·lícula de la càmera. El centre de l’obertura del 

diafragma coincideix amb l’eix òptic del sistema de lents. El grau d'obertura del 

diafragma es coneix amb el nombre de diafragma que es defineix com a: 

𝐍 = 𝐟/# =
𝐟′

Ø𝐏𝐄
 

Relacionant l’anterior fòrmula i la figura 2.3, un alt valor del nombre de diafragma, 

(per exemple, f/22) ens indica una obertura del diafragma petita i, per tant, deixa 

passar poca quantitat de llum. 

Tanmateix, un baix valor del nombre 

de diafragma, (per exemple, f/1.4) 

ens indica que l’obertura del 

diafragma és gran i permet el pas a 

molta més quantitat de llum cap al 

sensor. 

Figura 2.3. Relació entre obertura del diafragama i temps d’exposició. 
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El diàmetre que ens determina la quantitat de llum que arriba a l’àrea de la imatge 

es denomina diafragma d’obertura. Consisteix 

en un diafragma ajustable de la càmera com 

s’aprecia a la figura 2.4. 

El diafragme d’obertura és fabricat amb 

estructures formades per làmines metàl·liques 

molt primes que es tanquen i s’obren, variant el 

seu diàmetre, per controlar la quantitat de llum 

que passa fins al sensor. 

Figura 2.4. Diafragma de la càmera fotogràfica 

amb diferents obertures. 

2.3. Obturador 

És un dispositiu mecànic molt precís. S’encarrega de controlar el temps d’exposició 

del sensor a la llum que arriba de la imatge real que volem fotografiar. 

Existeixen diferents tipus d’obturadors com el d’una làmina, el central i el plà-focal: 

 L’obturador de làmina simple consta d’un o més fulls de metall opacs que no 

permeten que la llum que travessa l’objectiu arribi al sensor. En activar 

l’obertura de l’obturador aquestes 

làmines de metall es desplacen per 

descobrir la lent de l’objectiu 

durant el temps determinat per 

realitzar la fotografia i 

posteriorment, es tanca. 

L’obturador generalment el trobem 

situat a l’objectiu o damunt del 

sensor. A la figura 2.5 es mostra 

una làmina simple tancada d’una 
càmera analògica. 

Figura 2.5. Làmina simple d’una càmera analògica. 

 L’obturador central consisteix en una sèrie de 

làmines metàl·liques dins l’objectiu que 

alhora també fan la funció de diafragma. 

S’obren de forma radial, és a dir, des del 

centre fins les vores durant el temps 

d’exposició establert. A les imatges 2.6 i 2.7 

podem observar tot el procés d’obertura del 

diafragma i les posicions de tancament i 

d’obertura màximes.           Figura 2.6. Obturador central tancat i obert. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 2.7. Procés d’obertura d’un obturador central. 
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 L’obturador plà-focal es basa en dues làmines paral·les que es desplacen pel 

davant del sensor. Al moment de prémer l’obturador, la primera làmina es 

desplaça d’un extrem a un altre del sensor, deixant passar la llum. Una 

vegada ha transcorregut el temps d’exposició, la segona làmina s’incarrega de 

cubrir la zona de nou. 

Aquestes làmines sempre triguen el mateix temps en descubrir o tapar 

completament el 

sensor. Els diferents 

temps d’exposició 

s’aconsegueixen 

ajustant el període de 

temps que transcorre 

entre l’obertura de la 

primera làmina i el 

tancament de la 

segona. 

Figura 2.8. Sistema de l’obturador pla-focal. 

2.4. Exposímetre 

És un dispositiu dissenyat per mesurar la intensitat de la llum, tant la incident 

com la reflectida, d’una escena que es vol fotografiar. Els exposímetres de les 

càmeres fotogràfiques només mesures la llum reflectida. Ens dóna el valor 

d’exposició correcte d’aquesta escena en forma de tres paràmetres: la velocitat 

d’obturació, el nombre de diafragma i la sensibilitat ISO. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.9. Pantalla LCD de la càmera analògica.     Figura 2.10. Interpretació dels valors d’exposició. 
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3. La càmera analògica i la càmera digital. Diferències. 

A continuació esmentarem les diferències entre ambdues càmeres. Aquestes són 
degudes bàsicament als sensors i al que se’n deriva d’ells: 

3.1. Els sensors: La pel·lícula fotogràfica i el sensor electrònic 

Existeixen dos tipus de sensor que es fan servir per les càmeres fotogràfiques 

analògiques i digitals. A les analògiques trobem la pel·lícula fotogràfica i a les 

digitals el sensor digital. A continuació explicarem en què constisteixen cadascun 

d’ells. 

La pel·lícula fotogràfica1 és una làmina de plàstic tractada 

químicament per ser sensible a la llum. Mitjançant un procés 

fotoquímic, quan la pel·lícula rep la llum de l’escena procedent 

de l’objectiu, aquesta queda enregistrada.La pel·lícula es troba 

dins un rodet, per protegeir-la de la llum i pot emmagatzemar 

fins a 40 fotogrames. 
 

 

Figura 3.1. Rodet fotogràfic on s’emmagatzema la pel·lícula. 

Per una altre banda, les càmeres 

fotogràfiques digitals, fan servir un 

component per capturar la imatge 

anomenat sensor digital. El sensor pot 

ser CCD (Changed Couple Device) o 

CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor). Es tracta de dues 

tecnologies diferents àmpliament 

utiitzades. 

La finestra que conté el sensor, ja 

sigui digital o analògic, és el 

diafragma de camp de la càmera. 

Figura 3.2. Sensor digital. 

3.2. Registre de la imatge 

El registre de les imatges en el cas analògic i en el digital és totalment diferent. 

En el cas de la fotografia analògica no obtenim la fotografia original sinó una 

imatge latent a la pel·lícula. Un cop finalitzada la presa d’imatges, la làmina de 

plàstic ha de sotmetre’s a diferents processos químics, el revelat1, per fer visibles 

les imatges latents i per que la pel·lícula deixi de ser fotosensible. Aquests 

processos tenen lloc fora de la càmera on prèviament el carret ha estat extret. La 

durada d’aquests processos, oscil·la segons la marca i les característiques del 

carret i pot arribar als 20-30 minuts. Posteriorment, el negatiu s’ha d’assecar. 

Finalement, cal obtindre la còpia mitjançant el procés de positivat2. 

En canvi, els sensors digitals estan formats per petites cèl·lules fotoelèctriques, 

anomenades píxels, que tenen la funció de recollir la llum de l’exterior i 

transformar-la en senyals elèctriques. Posteriorment, un processador convertirà 

aquests senyals en informació digital i l’emmagatzemarà en unitats de bits a la 

memòria de la càmera. Cada bit es troba representat per diferents codis en funció 

del tipus de fotografia que estiguem prenent. Tots aquests processos tenen lloc a 

dins la càmera i tenen una durada gairebé instantània. 

 

 
1Al següent bloc del treball parlarem més àmpliament de la pel·lícula fotogràfica. 
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3.3. Visualització de la imatge 

Per poder visualitzar una imatge realitzada amb una càmera analògica el carret ha 

de ser revelat, com he esmentat anteriorment. Per això primer hem de realitzar 

tantes fotografies com número de fotogrames disposi la pel·lícula que emprem i 

això suposa la impossibilitat de poder visualtzar les imatges just després d’haver 

estat preses. Tot i així, després del revelat el que obtenim és una pel·lícula de x 

fotogrames en negatiu que podrem visualitzar, però amb les tonalitats invertides. 

És aleshores quan hem de procedir a realitzar el positivat.  

La visualització d’imatges realitzades amb una càmera digital és molt més ràpida. 

Com hem explicat anteriorment, la presa fotogràfica d’una imatge real es a través 

del sistema de lents de la càmera (obturador) que arriba al sensor, dispositiu que 

s’encarrega de captar la informació rebuda i traduir-la en paquest virtuals 

d’unitats anomenades bits. D’aquesta manera, tenim l’accés directe a la 

fotografia, ja que, per mitjà d’un programa informàtic que interpreti aquesta 

informació, es podrà reproduir en una imatge que podrem visualitzar en una 

pantalla. 

3.4. Altres diferències entre la càmera analògica i la digital 

 Tractament i retoc fotogràfic: 

En l’àmbit digital el tractament i el retoc és ràpid i reversible. Es fa 

mitjançant software informàtic amb computadores. El tractament de la 

imatge analògica és irreversible i es fa al laboratori durant el procés de 

revelat i positivat. 

 Emmagatzematge: 

Els carrets tenen un número determinat d’exposicions, en canvi, la memoria 

interna de les càmeres analògiques varia segons el model i es ampliable 

amb tarjetes de memòria externes. D’aquesta manera el nombre d’imatges 

que es poden emmagatzemar és molt més gran. Un altre factor és que els 

carrets no són reutilitzables, ja que, la informació queda emmagatzemada a 

la pel·lícula. Les fotografies digitals es poden descarregar i per tant la 
memoria interna de la càmera es pot buidar per tornar a ser utilitzada. 

 Alimentació: 

Les càmeres analògiques funcionen sense la necessitat de piles o bateries, 

excepte accessoris com l’exposímetre o el flash, per altre banda, les 
càmeres digitals requereixen d’una bateria que les hi subministri energia. 

 Deteriorament: 

Amb el temps el material de les pel·lícules fotogràfiques es deteriora. La 

fotografia digital, com és informació binaria, no perd qualitat mai. Val a dir 

que les memòries digitals, amb el temps, també es deterioren. Per això, es 
va transferint la informació digital a memòries noves amb més capacitat. 

 Economia: 

Les càmeres analògiques són substancialment més econòmiques que les 

digitals. Tanmateix, s’ha de tindre en compte que els carrets són d’un sol ús 

i per tant n’haurem d’adquirir un de nou cada cop que s’hagin pres totes les 

captures, i això, suposa un cost. 

 
1El revelat són un seguit de processos químics de la fotografia analògica amb els que fem visible la 

imatge latent. S’explicaran detalladament més endavant al bloc de “Procès de Revelat de la pel·lícula 
fotogràfica”. 

2El procés de positivat consta de diferents passos i d’instrumentari específic. L’explicarem en els punts 

d’obtenció de la còpia final. 
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4. La pel·lícula fotogràfica B/N. Procés de formació d’imatge. 

Tenint en compte que l’objetiu forma la imatge damunt del sensor, a continuació 

explicarem el procés pel qual la imatge roman de forma permanent o enregistrada 
en el sensor analògic. 

4.1. Fonaments físico-químics 

La fotografía analógica es basa en la transformació dels compostos orgànics o 

minerals per l’acció de la llum. Aquest procés s’anomena fotòlisi. 

El compost més utilitzat en fotografia és el bromur d’argent, compost conegut com 

a halurs d’argent o sals d’argent. La plata és l’agent fotosensible i el brom actua 

com a estabilitzant. 

L’halur és un compost format per un metall i una sal. Per mitjà de l’acció dels 

fotons de la llum, l’estructura d’aquest compost es pot veure alterada. Durant 

l’exposició d’un material fotosensible, els halurs de plata es redueixen a plata 

metàl·lica. Aquesta imatge la denominem imatge latent. 

La reacció química de la fotòlisi és: 

Ag++ 1e-
 Ag 

La mida dels halurs d’argent és massa petita per que podem veure-la a ull nu, per 

això, posteriorment a l’exposició fem ús de substàncies químiques que tenen la 
facultat d’augmentar l’efecte primari de la llum sobre les sals d’argent. 

4.2. Principi 

La pel·lícula fotogràfica és essencialement un gel. Es tracta d’una suspensió de 

cristalls sensibles a la llum sobre una capa plàstica d’acetat de cel·lulosa que és 

flexible i químicament estable. Aquests cristalls son les sals o halurs d’argent que, 

un cop han rebut una exposició lumínica, esdevenen plata metàlica. Els cristalls 

que no han estat estimulats romanen en forma de sals o halurs d’argent i seran 

eliminats posteriorment durant el procés de fixació, quan el negatiu quedi 

estabilitzat. Així doncs, obtenim una imatge invisible que denominem imatge 

latent. 

4.3. Estructura 

La pel·lícula en blanc i negre consta de quatre capes bàsiques. La capa 

fotosensible es troba recoberta per una capa antiabrasiva per protegir la pel·lícula 

als fregaments i aquestes dues capes 

es troben unides a la capa base 

d’acetat de cel·lulosa gràcies a la capa 

adhesiva. A més d’aquestes 4 capes 

bàsiques, també trobem d’altres a la 

cara posterior de la base plàstica com 

poden ser una capa antiondulament i 

una altra antibaf, la funcio de la qual 

n’és evitar que els raigs lluminosos es 

reflecteixin i exposin la suspensió per 

la part posterior. Aquestes dues capes 

s’uneixen a la base d’acetat mitjançant 

una altra capa adhesiva. 

Figura 4.1. Estructura bàsica de la pel·lícula fotosensible. 
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4.4. El procés de formació de la imatge 

La càmera fotográfica disposa d’un seguit d’elements explicats anteriorment amb 

els que forma la imatge. El sistema òptic de la càmera projecta una imatge nítida i 

invertida sobre el sensor. La llum entra a la càmera a través de l’objectiu, composat 

de diferents lents per minimitzar les aberracions, que refracta i enfoca els rajos 

procedents de l’objecte. Amb el diafragma, orifici d’obertura variable que es troba a 

l’interior de la muntura de l’objectiu, es controla la quantitat de llum i la profunditat 

de camp. L’objectiu enfoca desplaçant-se cap endevant i cap enrera en direcció 

perpendicular al pla 

del sensor. A la 

figura 6.2 podem 

observar un 

esquema gràfic de la 

formació d’una 

imatge procedent 

d’un objecte sobre el 

sensor. 

Figura 3.2. Representació de la formació de la imatge d’una càmera fotogràfica.  
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5. Procés de revelatge de la pel·lícula fotosensible. 

5.1. Fonaments 

En la presa d’una imatge fotogràfica, la pel·lícula queda exposada durant un instant 

de temps en el que la llum incideix sobre el negatiu. Com s’ha explicat en punts 

anteriors, es produeix la fotòlisi, reacció fotoquímica on l’halur d’argent esdevé 

plata metàl·lica. Tindrem aleshores una imatge latent que no podem percebre a 

simple vista, ja que, la mida i quantitat del àtoms de plata és molt petita. 

Mitjançant el procés de revelat del negatiu, on es fan servir diferents banys 

químics, amplificarem la imatge latent fins obtindre el negatiu completament 

perceptible i on es podran apreciar els detalls de la fotografia presa. Tot seguit, 

explicarem els materials químics que fem servir en el procés de revelat d’un 

negatiu. 

5.2. Material: 

1. Treullengüetes: 

Al finalitzar la captura de tots els fotogrames d’una pel·lícula fotogràfica, 

procedim al rebobinat per que quedin tots els fotogrames dins el rodet sense 

que la llum es pugui filtrar i velar-nos el treball. Per això, fem servir una 

eina anomenada treullengüetes que utilitzarem per extreure de dins del 

rodet la part ja velada en el procés d’introducció del carret a la càmera 

fotogràfica per, posteriorment i a les fosques, treure tota la tira de pel·lícula 
i començar el procés de revelat. 

2. Tisores de punta rodona: 

Aquestes tisores es faran servir per tallar la tira de la pel·lícula. 

Principalment per dos motius: per fer un tall net a l’inici de la tira que farem 

servir per introduir la pel·lícula dins les espirals1 del tanc de revelatge i 

posteriorment per separar-la del rodet . Volem que les tisores siguin de 
punta rodona per evitar malmetre els fotogrames. 

3. Tanc de revelat:  

El tanc de revelat, figura 5.1, és 

l’eina capdal que fem servir pel 

revelatge de la pel·lícula. Aquí 

és on es produeixen les 

reaccions químiques del procés 

de revelat: revelat, atur i fixat. 

El tanc de revelat es constitueix 

de diferents elements2: el tanc, 

les espirals, l’eix i les tapes. 

5.1. Tanc de revelatge i els elements
2
 que el componen: en anglès 

Lid és la tapa de seguretat, Funnel la tapa d’enbut, Post l’eix i 

Reel l’espiral. 

El tanc és el recipient cilíndric on s’introdueixen aquests elements i on 

succeiran les reaccions químiques que explicarem més endevant en aquest 

apartat. 

A continuació, detallarem cadascún dels elements que componen el tanc de 

revelat. 

 

 

 
1El procés d’introducció de la pel·lícula dins les espirals serà explicat a continuació. 
2Els elements del tanc de revelatge també els expliquem tot seguit. 
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Les espirals les fem servir per cargolar la tira de pel·lícula que hem extret 

prèviament del rodet on s’emmagatzema durant la presa de fotografies amb 

la càmera. Aquesta manipulació l’hem de 

realitzar sota una foscor absoluta si no 

volem que el negatiu es vegi afectat per la 

llum. Es tracta d’introduir un extrem de la 

tira de la pel·lícula per la guia de l’espiral i, 

a continuació, hem d’anar fent girar les 

dues espirals alhora i en sentits oposats. 

D’aquesta manera la pel·lícula es va 

incorporant dins les espirals fins a 

completar-se l’operació amb tota la tira 

recargolada. A la figura 5.2 s’explica 

gràficament el procés d’introdució dels 

fotogrames dins l’espiral. 
5.2. Procés d’introducció de la pel·lícula dins l’espiral. 

L’eix és una trampa de llum. Serveix per poder vessar els químics dins el 

tanc sense que la llum es filtri. L’eix es fa passar pel centre buit per on 

s’uneixen les espirals i es procedeix a introduir les espirals amb la pel·lícula i 

l’eix dins el tanc. 

Per acabar, disposem de dues tapes, una té forma d’embut i les seves 

funcions són de subjectar les espirals i l’eix de l’interior i deixar hermètic el 

tanc, i l’altre és la tapa de seguretat, amb la funció de deixar completament 

hermètic el tanc. La tapa de subjecció funciona cargolada i la de seguretat a 

pressió. Val a dir que els sistemes de segellat poden variar segon el 
fabricant del tanc de revelat que es faci servir. 

4. Temporitzador: 

Necessari per calcular els temps d’exposició de la pel·lícula fotogràfica als 

diferents químics del procés de revelat. 

5. Provetes: 

Les provetes són indispensables per mesurar la quantitat de químic i d’aigua 

que necessitem per obtindre les mescles dels químic: revelador, bany d’atur 
i fixador. 

6. Termòmetre: 

Mesurar la temperatura és molt importat. Si no realitzem els procesos de 

revelat a la temperatura marcada pel fabricant dels químics que fem servir, 

els temps d’exposició de la pel·lícula a aquests químics variarà. Tenim dues 

opcions per resoldre aquest problema però, ser conscients de la temperatura 

és necessari per poder procedir. La primera opció és realitzar el revelat en 

un espai que es trobi a la temperatura exacte a la que marca el fabricant i 

l’altre és, segons la taula de temperatures facilitada pel fabricant, canviar el 

temps d’exposició del químic sobre la pel·lícula en funció de la temperatura a 

la que es trobi el lloc on fem el revelat. 

 
7. Químics1: 

 Revelador 
 Atur 
 Fixador 

 

 

 
1La composició, la funció i el procediment amb el que es fan servir el químics serà explicat a continuació. 
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6. Revelador. 

6.1. Composició química: 

El revelat fotogràfic es un procés de reducció pel qual les mol·lècules de bromur 

d’argent es redueixen a plata metàl·lica i el químic revelador s’oxida. El revelador 

és el químic que fa visible la imatge latent de la pel·lícula fotogràfica. Es tracta d’un 

compost format principalment per: 

- La substància reveladora, actua com a agent reductor cedint electrons als 

halurs d’argent. La diferència del revelador sobre altres reductors és la 

capacitat de reduir selectivament els halurs d’argent (bromur de plata) que han 

patit fotòlisi durant l’exposició de la pel·lícula en la pressa fotogràfica sense 

afectar al material fotosensible del negatiu que no ha estat alterat per la llum. 

Els agents més utilitzats són la hidroquinona o el metol. 

- El conservant, la substància reveladora no només s’oxida quan entra en 

contacte amb el revelador durant el procés de revelat, sinó que, amb la simple 

exposició a l’O2 de l’aire s’oxidarà rapidament. Per això, es fa servir un agent 

conservant per evitar o reduir aquesta oxidació. La substància que més es fa 

servir per aquest propòsit és el sulfit de sodi Na2SO3. 

- L’agent retardador, prevé que la substància reveledora actui amb massa 

rapidesa amb la finalitat de reduir els grans que han rebut poca o cap 

il·luminació fet que produiria un vel químic. L’agent més utilitzat és el bromur 

de potassi (KBr). 

- L’alcalí, accelera la reacció del revelador, ja que, la presència del conservant 

pot arribar a incapacitar al revelador realitzar la seva funció. Propicia 

l’alliberament d’electrons de l’agent reductor, creant un ambient químicament 

bàsic adecuat per afavorir el procés de revelat. L’alcali que més fem servir són 
els carbonats, de sodi i de potassi (Na2CO3 i K2CO3) 

6.2. Funció: 

El revelador és el químic que fa visible la imatge latent de la pel·lícula fotogràfica 

per mitjà de les reaccions químiques explicades anteriorment a l’apartat de 

fonament fisico-químics de la pel·lícula fotogràfica. 

Normalment el revelador comercial ve concentrat i abans de començar el procés de 

revelat s’ha de preparar la disol·lució amb aigua amb l’ajut de les provetes. Les 

proporcions de la mescla del revelador amb aigua venen donades pel fabricant. És 

poden trobar fàcilment a la descripció del producte de l’etiqueta. 

Cal matitzar que cada fabricant té la seva fórmula pròpia, fet que afectarà tant als 

temps del procés com als resultats finals del revelat. També és important aclarir 

que cada marca de rodet té els seus propis temps de revelat i la seva pròpia 

sensibilitat ISO. Els temps varien segons la ISO. Normalment a més ISO, més 

temps. A l’etiqueta del carret, també podem trobar els temps d’exposició emprats 

pel revelat de la pel·lícula en funció de la marca del revelador. 
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6.3. Procediment: 

El mètode a seguir durant el procés de revelat, com hem 

explicat anteriorment, ve donat pel temps de revelat. Farem 

servir el temporitzador per controlar-ho. Un cop conegut el 

temps, hem de vessar el revelador, prèviament diluit en 

aigua, dins el tanc de revelat fins omplir-lo. Tot seguit, es 

tracta d’anar movent, de forma contínua durant el primer 

minut, el tanc de revelat de la manera descrita a la figura 

6.1:  

Aquest moviment es realitza per renovar el químic revelador 

que es troba en contacte amb la pel·lícula, 

ja que, si romangués immòvil, el producte oxidat no 

actuaria, impedint que revelador verge pogués 

desenvolupar la seva funció reductora. 

Finalitzat el primer minut, deixarem reposar el tanc de revelat durant un minut 

més. A partir d’aquí, farem moviments durant 30 segons amb un minut de descans 

entre ells. 

Cada cop que acabem de moure’l es recomanable, malgrat els 

químics ja estan preparats, donar-li un parell de cops secs, com 

es mostra a la figura 6.2, per trencar la tensió superficial de les 

petites bombolles d’aire que s’hagin pogut crear durant el 

sacseig. Això ens garanteix que el químic actui homogèniament 

sobre tota la superfície de la pel·lícula. 

Aquest procés l’anirem repetint fins arribar al temps 

d’exposició determinat. Val a dir que, el procés emprat aquí 

pot variar segons la predilecció i objectius de cada fotògraf. 

Hem explicat el procediment més generalitzat. 

 

 

7. Atur. 

7.1. Composició química: 

El bany d’atur és una disol·lució d’àcid acètic (CH3COOH) al 3% en aigua. El químic 

emprat per la mescla es troba molt concentrat, per tant, haurem de seguir les 

instruccions del fabricant alhora de fer la dilució.  

7.2. Funció: 

Es tracta de garantir que la pel·lícula no segueixi en procés de revelat i així evitar el 

sobrerevelat donant com a resultat uns negatius enfosquits. 

Un cop assolit el nivell de revelat desitjat, el bany d’atur s’encarrega d’interrompre 

ràpidament l’acció reductora del revelador. Això és degut al canvi brusc de pH 

produït en passar d’un medi alcalí (revelador) a un d’àcid (bany d’atur). Al reduir el 

pH es neutralitzarà el procés. És per això que es recomana una disol·lució baixa 

d’un àcid dèbil com l’àcid acètic al 3%.  

Per una altre banda, impedeix la contaminació del fixador, ja que és un químic de 

naturalesa àcida, i n’allarga la seva vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Representació 
esquemàtica del 
moviment del tanc de 
revelatge. 

6.2. Representació 
esquemàtica dels 
copsdonats al tanc 
de revelatge. 
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7.3. Procediment: 

Finalitzat el procés de revelat, procedim a extreure el revelador de dins el tanc de 

revelat i el retornem al seu recipient per posteriors usos. Cal saber, que els químics 

poden ser reutilitzats augmentant-ne el temps bany de la pel·lícula, determinat pel 

fabricant, segons el número de revelats que s’hagin dut a terme. 

Tot seguit, es vessa el bany d’atur dins el tanc fins deixar-lo omplert i durant 30 

segons o un minut, segons el fabricant o la voluntat del fotògraf, realitzem els 

moviments continus descrits anteriorment en el procés de revelat. Un cop finalitzat 

aquest temps, buidem el tanc de revelat de bany d’atur retornant-lo al seu 

recipient. 

8. Fixador. 

8.1. Composició química: 

El fixador actua com a conservant i está composat en esència per tiosulfat de sodi 

al 30% en aigua que neutralitza ràpidament qualsevol rastre d’alcalí que s’hagi 

pogut transmetre del revelador. També se li afegeixen altres productes químics per 

donar més característiques a la sol·lució com és el cas d’àcids dèbils com l’àcid 
acètic per evitar la formació de taques i agents enduridors com l’hiposulfit de sodi. 

8.2. Funció: 

El fixador s’encarrega d’eliminar les partícules sensibles a la llum (halurs d’argent) 

que no han estat estimulades i en conseqüència no han rebut l’acció del revelador. 

El resultat és que totes aquelles parts on el negatiu no ha rebut llum esdevindran 

transparents. D’aquesta manera, garantim que la pel·lícula fotogràfica ja no conté 

agents fotosensibles i, per tant, no hi haurà risc de velat en exposar-la a plena 
llum. 

8.3. Procediment: 

Després del bany d’atur procedim a introduir la mescla del fixador dins el tanc de 

revelatge fins a omplir-lo. Aquest procés té una durada que oscil·la entre 3 i 5 

minuts segons el fabricant i es tractarà de fer els moviments anteriorment explicats 

durant els primers 30 segons. Tot seguit, li donarem un parell de cops secs al tanc 

per evitar que l’escuma del químic generi bombolles d’aire, que en contacte amb la 

pel·lícula, no deixarien actuar al fixador. A continuació, mantindrem el tanc en 

repòs durant un minuts i després tornarem a iniciar aquest procés fins a la 

finalització de la seva durada. 

9. L’agent humectat i el secat. 

L’agent humectant és un líquid concentrat amb substàncies actives a la superfície y 

aditius que augmenten l’estabililitat de la imatge revelada. Ens garanteix un 

aïllament uniforme de l’aigüa de la superfície de la pel·lícula processada, accelera el 

procés d’assecament i n’elimina la formació de taques. S’omple el tanc d’aigua i se 

n’afegeixen 3 gotes de producte durant 1 minut de moviment continuu. El seu ús és 

opcional. 

Un cop buidat el tanc de revelat d’aigua amb humectant, el desmuntem i 

n’extreiem la pel·lícula. Ara, amb una pinça, penjarem la tira fotogràfica d’un 

extrem i la deixarem eixugar durant 24 hores. Es recomanable fer ús d’una altre 

pinça per fer-la servir de contrapes a l’altre extrem. Així, evitarem que el film es 
recargoli. 
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10. L’ampliadora. 

L’ampliadora fotogràfica és un projector especial que es fa servir per obtenindre 

còpies dels negatius sobre paper fotosensible. Està composada per diferents 

elements òptics i elèctrics, com s’especifiquen al proper apartat, per aconseguir que 

la imatge projectada sigui d’una mida superior a la del negatiu. Aquest resultat 

l’anomenem ampliació. Podem dir doncs, que la seva funció és donar-nos una 

imatge ampliada del negatiu de manera uniformement il·luminada. 

La qualitat de l’ampliadora ve donada fonamentalment pel tipus d’il·lumicació i per 

la qualitat de l’objectiu. 

En relació al tipus d’il·luminació, existeixen dos tipus bàsic d’ampliadores: Les de 
difusió i les de condensadors. 

10.1. L’ampliadora de condensador 

Les ampliadores de condensador fan 

servir el sistema d’il·luminació Köhler. En 

aquest sistema la imatge de la font de 

llum es forma damunt de l’objectiu de 

projecció. Consisteix en recollir la 

màxima quantitat de llum procedent 

d’una font lumínica puntual per regular-

ne la direcció dels seus raigs amb 

l’objectiu de produir una il·luminació 

intensa i uniforme sobre la superfície 

d’un objecte. Aquesta tècnica empra un 

sistema de lents anomenat condensador. A la figura 10.1 

mostrem un diagrama òptic sobre el funcionament del 

condensador en l’ampliadora fotogràfica. 

Aquest tipus d’il·luminació proporciona un aspecte de la còpia 

final molt característic de les ampliadores de condensador, ja 

que, e l contrast será més alt i el gra i la seva estructura es 

mostraran més nítids. Aquesta resol·lució pot ser pretesament 

buscada però, s’ha de tindre en compte que altres factors com 

la pols o altres imperfeccions també serán visibles a simple 

vista. 
Figura 10.2. Esquema del sistema 

d’il·luminació d’una 

ampliadora de 

condensació. 

10.2. L’ampliadora de difusor 

Les ampliadores de difusor tenen la funció de difondre la llum de forma homogènia. 

Consten d’un vidre esmerilat situat entre la font de llum i el 

negatiu encarregat de distribuir uniformement els feixos de 

llum emesos per la font d’il·luminació.Es fan servir llums de 

tipus fluorescent degut a que el seu diseny emet una llum 
més difosa que les bombetes tradisionals. 

Les ampliacions obtingudes amb aquest tipus d’ampliadores 

tenen un nivell de contrast més baix i el detall es 

lleugerament més suau. Per una altre banda, els defectes 

intrinsecs de l’ampliació analògica, com poden ser la pols i 

altres imperfeccions, queden minimitzats.  

10.1. Diagrama d’un condensador d’una ampliadora fotogràfica. 

Figura 10.3. Esquema del sistema 
d’il·luminació d’una 
ampliadora de difusió. 
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a diferència entre aquest dos tipus d’ampliadora el trobem en el sistema 

d’il·luminació. Segons els resultats que volguem obtindre en l’ampliació, farem ús 

d’una tècnica o de l’altre. 

10.3. Elements constituents de l’ampliadora 

L’ampliadora consta de: 

- La columna regulable en alçada que 

permet modificar la mida de 

l’ampliació 

- El capçal, on es troba la font de 

llum. 

- Un control de focus per enfocar la 

imatge sobre el taulell. 

- Un filtre que permet canviar la 

temperatura del color de la llum. 

- Un condensador encarregat de 

concentrar la llum sobre el negatiu o 

un difusor encarregat de repartir la 

llum uniformement pel negatiu. 

- Un porta-negatius, format per dues 

plaques que sostenen el negatiu. 

- Un filtre vermell de seguretat 

- Un objectiu intercanviable. 

- El taulell, que serveix de suport pel 

paper fotosensible. 

- El marginador, per determinar amb 

exactitud la mida de l’ampliació i 

enmarcar i sostindre el paper de 

forma que quedi immòbil sobre el 

pla imatge. 

- El temporitzador, per mesurar el temps d’exposició. La seva funció és 

equivalent a la de l’obturador de la càmera fotogràfica. Es aconsellable que 

el temporitzador estigui sincronitzat amb el mecanisme d’encesa de 

l’ampliadora, per així, poder controlar automàticament l’exposició amb la 

mateixa precisió que amb la càmera analògica. 

- El llum de seguretat, ens donarà il·luminació per veure-hi a les fosques. El 

paper fotosensible en blanc i negre actua com a pel·lícula ortocromàtica, es 

a dir, no és sensible pràcticament a les longituds d’ona compreses entre el 

groc i el vermell. Per tant, podem fer ús de llums amb filtres de llum 

inactínica. Les bombetes que més es fan servir son les incandescens de 10 

a 25 W amb filtre vermell. 

10.4. L’ampliadora i els seus elements. 



 

22       

- La lupa d’enfocament, és un accesori equipat 

amb una lupa i un mirall que ens 

proporciona una imatge ampliada de la 

projecció. Aquest augment ens permet veure 

el gra de la pel·lícula. Així, podem enfocar la 

imatge amb més precisió. La següent imatge 

correspon a una lupa d’enfocament. 

 

 

 

10.5. Lupa d’enfocament. 

10.4. Principi de funcionament de l’ampliadora 

La llum emesa pel negatiu il·luminat uniformement pel sistema de Köhler explicat a 

l’apartat anterior, travessa l’objectiu fins a projectar-se sobre la base de 

l’ampliadora, superfície on se situarà el paper fotosensible. L’objectiu disposa d’un 

iris ajustable per controlar la quantitat de llum que hi passa. També tenim l’opció 

d’afegir un filtre entre l’objectiu i 

el negatiu que en funció de la 

seva opacitat ens permetrà 

d’aconseguir diferents contrastos 

en la imatge. Tenim a disposició 

un mecanisme de seguretat 

situat sota l’objectiu amb el que 

evitarem el velat accidental del 

paper fotosensible. Es tracta del 

filtre vermell de seguretat amb 

el qual encara que hi projectem 

la imatge del negatiu sobre el 

paper fotosensible, no es 

produirà cap reacció. Això és 

degut a que aquest paper no 

està preparat per reaccionar a la 

longitud d’ona de la llum emesa 

a través d’aquest filtre. 

Mitjançant la columna regulable 

podem determinar la mida de 

l’ampliació, ajustant la distància 

entre el capçal de l’ampliadora, 

on es troba el negatiu, i la seva 

base, on disposem del paper 

fotosensible. A mesura que 

modifiquem la mida de 

l’ampliació i, per tant, la 

distància entre el negatiu i el 

paper fotosensible, haurem de 

reajustar l’enfocament de la lent 

per obtindre la imatge nítida. 
10.6. Esquema del funcionament de l’ampliadora de condensació. 

Per mantindre el paper fotogràfic immòbil alhora de realitzar el procés de positivat, 

fem servir el marginador, una eina que a més, ens permet centrar la imatge i 

establir el marges que es desitjin sobre el paper fotosensible. 
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11. El paper fotosensible. 

És un suport de paper recobert per una suspensió sensible a la llum orientat a 

l’ampliació o reproducció de fotografies preses sobre pel·lícula fotogràfica. A 
continuació descriurem els seus aspectes: 

11.1. Aspectes: 

 El revestiment químic: 

Aquest és el mateix principi que la pel·lícula fotogràfica fa servir per crear la 

imatge. Els halurs d’argent es troben suspesos a la capa superficial del 

paper (només a una cara) i en rebre llum es produeix la reacció química en 
la que la plata es redueix i esdevé metàl·lica.  

 La sensibilitat a la llum: 

En funció de la mescla de l’halur d’argent (es refereix si es fa servir brom, 

clor, fluor o iode), la velocitat, el grau de desenvolupament i de fixació de 

les imatges i les qualitats sobre el tó de la captura es veuren directament 

afectats. A la mescla també es poden trobar altres elements com el sofre 

amb els que es preten variar la sensibilitat del paper a la llum. 

 L’exposició: 

Durant el procés de positivat, que explicarem en el punt de revelatge del 

paper fotosensible, les parts de la suspensió en les es rep més quantitat de 

llum és on el desenvolupament de cristalls d’halurs d’argent és més dens. 

Com passa en les pel·lícules fotogràfiques, el paper també té una velocitat 

ISO, volem dir, que en funció de la ISO del paper (que ens ve donada pel 

fabricant), la velocitat de formació o desenvolupament dels cristalls d’halur 

de plata serà més o menys ràpida. Tot i això, els valors ISO del paper són 
força més petits que els de la pel·lícula. 

 El paper: 

En aquest treball ens centrem en el blanc i negre, però, no és baladí fer 

esment de la diferència a nivell químic entre aquest i el de color. El nivells 

d’halurs presents en la suspensió del paper determinen la sensibilitat dels 

cristalls a longituds d’ona més grans, es a dir, l’espectre del visible que pot 

captar es més ample. Per tant, podem afirmar que el paper monocrom 

necessita una densitat d’halurs inferior a la del color. Si positivem una 

imatge d’una pel·licula en color sobre un paper desenvolupat per blanc i 

negre no procesarà els tons del negatiu en color correctament; ens donarà 

una tonalitat en escala de grisos i la imatge apareixerà desenfocada. Val a 

dir que els papers es venen de forma especialitzada per blanc i negre i per 
color. 

 Classificació del paper segons estructura: 

El baritat és el que més es fa servir en fotografia. Format per una capa 

protectora de gelatina sota la que es troba la suspensió d’halurs d’argent. 

Entre aquesta capa i el paper existeix una altre capa, més prima, de sulfat 

de bari que ens proporciona una bona blancor i una estabilitat a la imatge. 

El suport de paper que fem servir en aquest tipus és de molt bona qualitat i 

no disposa de cap recubriment posterior. Això, si es fa un rentat final 

correcte (1 hora), ens garanteix una vida superior a del papers que 

explicarem a continuació, a més, la gamma de grisos que ens ofereix és més 

ample. 
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El plastificat, éssent semblant a l’anterior, la diferència rau en que el 

substrat del paper es troba recoberta per ambdues cares per una capa de 

resina i en que no disposa de la capa de sulfat de bari. Aquest tipus de paper 

es revela en un període de temps més curt degut a que la resina impedeix 

que s’introdueixin els reactius entre les fibres de cel·lulosa del paper. Això, 
fa que el rentat es realitzi en només 5 minuts. 

 Classificació del paper segons sensibilitat espectral: 

No cromatitzats, són les suspensions de clorur d’argent. Són sensibles 

només fins al blau, per tant, es poden fer servir diferents tipus de llum de 

seguretat (grogues, taronges, vermelles). 

Ortocromàtics, aquestes suspensions a base de bromur d’argent són més 

ràpides. Són sensibles a les radiacions de llum blau i verd i són inactíniques 

amb els llums vermells i taronges. 

Pancromàtics, aquest tipus de paper és sensible a totes les longituds d’ona 

de l’espectre visible, per tant, la seva manipulació ha de ser completament a 

les fosques o amb làmpades especials de vapor de sodi. Aquest paper és fa 

servir per obtindre còpies en blanc i negre a partir de negatius en color. 

De contrast variable, es tracta de papers ortocromàtics que incoproren 

dues capes a la seva suspensió: una d’alt contrast sensible a l’ultraviolat i al 

blau i l’altre de contrast baix sensible al verd i al groc. És així, que podem 

variar el contrast amb diferents filtres amb un únic paper. 

12. El positivat 

12.1. Procés d’ampliació 

El primer que hem de fer per la realització d’aques procés és introduir el negatiu 

sobre el portanegatius. Aleshores, diposem a apagar el llum de la sala, també es 

pot treballar amb el llum de seguretat desde l’inici, i encendrem l’ampliadora. 

Veurem com la imatge es projecta sobre la base de l’ampliadora. Ara es tracta de 

buscar la mida que més s’adapti a la nostra voluntat tenint en compte les 

dimensions del paper fotosensible que fem servir per fer la còpia. Això ho farem, 

com s’ha explicat durant la descripció de l’ampliadora i les seves funcions, gràcies a 

la columna regulable que ens permetrà apropar o allunyar el projector per modificar 

les dimensions de la projecció. Podem treballar amb el paper per trobar la mida que 

volem fer de la còpia fent servir el filtre vermell de seguretat que incorpora 

l’ampliadora o si és de la nostra preferència perque no volem córrer cap risc podem 

fer servir un paper de les mateixes dimensions que no sigui fotosensible. Un cop 

trobada les dimensions desitjades de la còpia, utilitzarem la lupa d’enfocament per 

visualitzar el gra i farem servir el control de focus de l’ampliadora per deixar la 

imatge completament nítida. Per realitzar un bon enfocament, és molt recomanable 

obrir el diafragma al màxim per reduir la profunditat de camp. A més, quan tornem 

a tancar el diafragma com en l’origen per la realització de la imatge definitiva, 

augmentarem la profunditat de camp, fet que ens garantirá un enfocament encara 

més precís. Tot seguit, el marginador ens ajudarà a establir l'enquadrament. 

Prèviament a la realització del positivat, haurem de fer una tira de prova per trobar 

el temps d’exposició necessàri per assolir un bon contrast de la còpia. L’expliquem 
a continuació: 
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12.2. Tira de prova 

La tira de prova és la tècnica que es desenvolupa habitualment per saber el temps 

d’exposició que necessita cada negatiu per positivar-lo amb el contrast desitjat. Per 

la realització d’aquesta tècnica exposarem el negatiu sobre paper fotosensible 

seguint el passos següents: taparem el paper amb una cartolina negre opaca que 

no deixi passar la llum deixant una àrea suficientment observable de paper 

fotosensible lliure. Exposarem la imatge del negatiu sobre aquesta àrea lliure 

durant 2 segons. Amb l’ajuda del temporitzador sincronitzat amb l’ampliadora 

aquest procés ens resultarà fàcil i precís. Podem programar el temporitzador 

segons el temps d’exposició que volguem, en aquest cas 2 segons. Tot seguit, 

farem desplaçar la cartolina per ampliar aquesta àrea lliure en la mateixa proporció 

que hem fet la primera vegada i tornem a exposar 2 segons més. Aquest 

procediment el repetirem tants cops com diferents valors d’exposició volguem, 
normalment es repeteix 7 o 8 cops. 

L’objectiu d’aquesta tècnica es obtindre una imatge amb diferents temps 

d’exposició i per tant, amb diferents contrastos per així escollir la imatge amb el 
contrast desitjat pel fotògraf. 

Per obtindre la imatge, primer, haurem de revelar la tira de proves, ja que, el que 

ara tenim és només la imatge latent. El procés de revelat del paper serà explicat en 

el punt “Revelat del paper fotosensible” més endevant. Revelada la tira, obtenim el 

conjunt d’imatges finals de diferents contrastos i ja podem escollir-ne el que 

desitjem. Tanmateix, sabrem el temps d’exposició necessàri i podrem procedir al 

positivat del negatiu ampliat, és a dir, la còpia final. 

Procés d’ampliació (continuació) 

Amb el temps d’exposició desitjat obtingut amb la tècnica de la tira de proves, ja 

podem configurar el temporitzador. Enllestit aquest pas, procedim a posar el paper 

amb les dimensions desitjades sobre el marginador i l’enquadrem com ja habiem 

deixat preparat. Aquest paper serà la còpia final. Procedim al positivat exposant el 

negatiu sobre el paper fotosensible durant el temps configurat al temporitzador. Ara 

només caldrà revelar el paper i obtindrem la còpia final. El procés de revelat del 
paper s’explica tot seguit. 

12.3 Positivat per contacte 

Existeix un altre mètode anomenat positivat per contacte. Normalment aquest 

mètode es utilitzar per realitzar un full de contactes, és a dir, un full on apareixen 

tots els negatius d’un rodet positivats o per obtindre el positiu d’una fotografia feta 

amb pinhole. En el positivat per contacte es tracta de posar en contacte la cara de 

la suspensió del paper fotosensible amb la de la pel·lícula revelada i s’exposa a la 

llum el temps que haguem deduït a partir de la tècnica de la tira de prova. 

L’obtenció del positiu per contacte es realitza mitjançant una premsa especial.  

Aquesta consta d’una làmina de vidre que manté subjecte el negatiu contra el 

paper fotosensible. Il·luminat el temps adient, s’obté el positiu que es trobarà sobre 

la base de l’ampliadora. Aquesta còpia es revela en les mateixes condicions que les 

positivades per ampliació. 
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13. Procés de revelatge del paper fotosensible. 

13.1. Material 

1. Els químics: 

Farem servir els mateixos químics que pel revelat de pel·lícules 
fotosensibles: El revelador, el bany d’atur i el fixador. 

2. Les safates: 

Les safates són els recipients o vessarem els químics pel revelatge de la 
còpia final. 

3. Les pinces de manipulació: 

Les pinces en serviran per manipular la còpia sense haber de prendre 

contacte directe amb els químics que són abrasius per la pell i en períodes 
on em de realitzar més d’una còpia poden ser nocius. 

4. Les pinces d’estendre: 

Aquestes pinces les farem servir per penjar les còpies i deixar-les estesses 

fins que quedin ben eixutes. 

5. Galleda plena d’aigua: 

Aquesta galleda plena d’aigua la farem servir per netejar la còpia un cop 

finalitzat el procés de revelat. 

13.2. Principi 

El principi del revelat del paper fotosensible és el mateix que el de la pel·lícula 

fotogràfica. La diferencia rau en els temps d’exposició als químics, que venen 

donats pel tipus de paper, pel fabricant i per la voluntat del fotògraf i en el 

procediment. En el revelatge de la pel·lícula fotosensible, com s’ha explicat en 

capítols anteriors, hem fet servir el tanc de revelat. Era d’expresa necessitat que el 

procés es dugués a terme en una foscor absoluta, ja que, la pel·lícula fotogràfica és 

sensible a tot l’espectre visible. Per una altre banda, el paper fotogràfic que fem 

servir no és sensible al llum vermell de seguretat que es fa servir al laboratori, per 

tant, podem fer el procediment sense la necessitat de cap recipient que mantingui 
el material fotosensible sota la foscor. 
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13.3. Procediment 

Un cop realitzada la exposició del negatiu sobre el paper fotosensible ara només cal 

estabilitzar la imatge latent per mitjà de diferents processos químics: el revelat del 

paper fotogràfic. Disposem de 3 safates on prèviament hem vessat els tres químics 

pel següent ordre: revelador, bany d’atur i fixador. Aquesta s’anomena la zona 

humida.  

Procedim a introduir la còpia dins la safata del revelador durant al voltant dels 2 

minuts en funció del revelador i les intencions del fotògraf. Veurem com en qüestió 

de segons la còpia comença a enfosquir-se fent manifesta la imatge latent 

obtinguda en el procés de positivat. 

Passat el temps de revelat, introduïm ràpidament la còpia dins la safata del bany 

d’atur durant uns 30 segons. 

Tot seguit, passem la còpia dins el safata del fixador i la mantenim entre 3 i 4 

minuts.  

És necessàri que en passar la còpia per cadascún del químics, realitzem lleguers 

moviments, ja sigui a la safata o directament la còpia, per remoure el químic per 

renovar el contacte amb la superficie del paper on es troba la suspensió. Això ho 

fem perque es produeixi la reacció química de forma constant i homogènia. Val a 

dir, també, que els temps estimats d’exposició als químics variarà en funció del 

tipus de paper utilitzat i de la predilecció del fotògraf en obtindre un resultats 
concrets. 

Finalitzat el procés de revelat passarem la còpia a la galleda d’aigua per netejar-la 

de la resta de químics que hi puguin haber. És necessari deixar córrer un raig 

d’aigua continuu per la seva renovació per que la neteja de la còpia sigui més 

profunda. La còpia es sol deixar uns 20 o 30 minuts en remull. 

Per acabar, neta la còpia, la podem estendre fins que quedi completament eixuta. 
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14. Sistema de Zones (Ansel Adams) 

El sistema de zones és un sistema desenvolupat per Ansel Adams amb el qual es 

pot aconseguir que els tons de l’escena quedin representats en la còpia de la forma 

que el fotògraf desitji. A continuació, expliquem com funciona. 

14.1. Concepte 

El fonament del sistema de zones és la previsualització de l’escena que volem 

captar. L’objectiu és, doncs, interpretar els valors de luminancia de l’escena en una 

escala tonal de grisos de la còpia en blanc i negre. Es tracta de dividir la gamma de 

grisos d’aquesta imatge en 11 segments anoments zones enumerades del 0 al X, 

en números romans, éssent 0 el negre absolut (0% reflectancia) i X el blanc pur 

(100% reflectancia). Les 8 zones intermitges descriuen els valors de grisos entre 

aquests dos extrems on la zona V és el gris promig (18% de reflectancia).  

Es considera que ens trobem en una exposició correcte quan l’indicador del nivell 

d’exposició de l’exposímetre de la càmera fotogràfica sobre l’escena que volem 

captar és 0, però, no és exactament cert. Això és degut a que l’indicador està 

preparat per donar-te un valor d’exposició correcte quan el promig de reflectància 

de l’escena és del 18%, és a dir, el gris promig. En casos on la imatge a captar és 

molt contrastada, tindrem 

valors de reflectancia molt 

diferents i per tant, ens 

trobarem amb una escena molt 

contrastada on hi haura parts 

subexposades o 

sobreexposades sense detall 

en funció de la zona de la foto 

que haguem exposat pel gris 

mig que ens proporciona el 

fotometre. El sistema de 

zones, que ens divideix la 

imatge en zones de diferent 

valor de reflectància, és l’eina 

que ens serveix per exposar 

correctament la fotografia 

segons la zona de la imatge o 

volguem el màxim detall. 

Adjuntem una imatge dividida 
en zones per fer més entenedor 
el concepte del sistema. 

Cada canvi de zona correspon 

a un salt en el valor d’exposició de la càmera, és a dir, a augmentar i disminuir el 

diàmetre del diafragma o la velocitat d’obturació un pas. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Fotografia realitzada per Ansel Adams o es representen les 11 zones del 
seu sistema 
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15. Material emprat 

15. 1. Càmeres: 

Tot seguit detallarem les característiques de les càmeres analògica i digital que hem 
emprat per la realització de les fotografies: 

Nikon F-801 

 Tipus de càmera:    Autofocus motor integrat-reflex 35 mm. 

 Format de la imatge:   24mm x 36mm. 

 Muntatge de lents:    Nikon F mount. 

 Lents:     lents Nikkor-AF i altres lents Nikon amb 

muntatge Nikon F. 

 Modes d'enfocament:   Autofocus i enfocament manual amb el 

cercador de rang electrònic. 

 Sistema de detecció 

d’enfocament automàtic:   Sistema de detecció de fase TTL amb 

mòdul d'autofocus AM200 avançat Nikon. 

 Rang de detecció 
d'enfocament automàtic:  Aprox. EV menys I a EV 19 (a ISO100). 

 Rang de mesurament:  EV 0 a EV 21 (a ISO 100 amb lent de 

f /1.4) per a la mesura de matriu i de 

ponderació central; EV 4 a EV 21 (a ISO 
100) per a la mesura de punts. 

 Modes d'exposició:   Programat automàtic (PD, P, PH), auto 

(S) prioritari de l'obturador, modes d'auto 

(A) de prioritat d'obertura i manual (M). 

 Obturador:    Obturador del pla focal de control vertical 
controlat electrònicament 

 Llançament d'obturador:  Obturador electromagnètic per activació 
del motor. 

 Velocitats de l'obturador:  Velocitats controlades per l'oscil·lador de 

niolbat de liti d'1/8000 a 30 s.; exposició 

prolongada controlada 

electromagnònicament a la configuració B 

 Visor:     Pentaprisme fix: Augment de 0,75 x amb 

una lent de 50 mm en infinit; Cobertura 
del marc del 92%. 

 Punt d'ull:    Approx. 19mm. 

 Coberta d'oculars:   El model DK-8 evita que la llum perduda 
del visor entri. 

 Informació del visor:   Apareixen les indicacions LCD següents: 

indicadors d'enfocament, modes 

d'exposició, velocitat de l'obturador / 

velocitat del film, valor de compensació 

d'obertura / exposició, visualització 

analògica electrònica, marca de 

compensació d'exposició; LED llest per a 
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llum; La pantalla del visor s'il·lumina 

automàticament o prement el botó 

d'il·luminació del visor. 

 

 

 

 Informació de la pantalla LCD: Apareixen les següents indicacions: 

modes d'exposició, tipus de dosificació, 

compensació d'exposició, visualització 

analògica electrònica, velocitat de 

l'obturador / velocitat de la pel·lícula, 

valor de compensació d'obertura / 

exposició, configuració de velocitat de 

pel·lícula, configuració de velocitat de 

pel·lícula codificada per DX, instal·lació, 

avanç i rebobinatge de pel·lícules, 

temporitzador automàtic, exposició 

múltiple, comptador de marc / duració 

del temporitzador automàtic / nombre 

d'exposició múltiple. 

 Rang de velocitat 

de la pel·lícula:   ISO 25 a 5000 per a pel·lícules 

codificades amb DX; ISO 6 a 6400 per a 
la configuració manual. 

 Compensació d'exposició:  Possibilitat de fer servir el botó 

d'indemnització d'exposició dins del rang 
de ± 5 EV en 1/3 passos EV. 

 Exposició múltiple:   Es poden establir fins a 9 exposicions 

 Botó de visualització prèvia 

de profunditat de camp:  Proporciona una verificació visual de la 

profunditat de camp; es pot obtenir una 

vista prèvia en mode A o M 

 Mirall rèflex:   Automàtic, de retorn instantani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.1. Nikon F-801 
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12.1. Sony DSC HX300 

 Sensor:     Sensor CMOS Exmor R® tipo 1/2,3 
(7,82 mm) 

 Píxels efectius:   20.4MP 

 Lent:     Objetiu ZEISS® Vario-Sonnar® T* 

 Distància d’enfocament:  1cm - infinit (G), 2,4m – infinit (T) 

 Número F (obertura màx): F2,8 (G) – 6,3 (T) 

 Distància focal:   f= 4,3 – 215 mm 

 Zoom Òptic:    50x 

 Zoom Digital:   Fins 810x (VGA) 

 Pantalla:    3 polsades (7,5cm) (4:3) / 921.600 punts 

Xtra Fine / TFT 

 Visor:    Visor electrònic tipus 0,2. 

 Motor de processament 

d’imatges:    BIONZTM 

 Sensibilitat ISO:   ISO 80 – 12800 

 Interfaç:    Micro HDMI®, Mode USB 2.0 i multi USB 

 Potencia:    Bateria recargable NP-BX1 

 

 

Figura 15.2. Sony DSC HX300 

15.2. Paper: 

El paper que hem fet servir pel positivat de les fotografies 

analògiques és de la marca Ilford. S’anomena Multigrade IV 

RC Deluxe. La seva textura és perla i ens donarà un resultat 

entre mat i brillant. Al web del fabricant ens detalla totes les 

característiques d’aquest tipus de paper, com també els temps 

de revelat, fixat i rentat i altres recomanacions. Adjuntem l’enllaç 

a l’apartat annex. 

Figura 15.3. Paper Ilford 

MGIV RC 

DELUXE  

PEARL 
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15.3. Pel·lícula fotogràfica emprada: 

El rodet que hem emprat en aquest treball es de la Ilford FP4 PLUS 125. Es 

tracta d’una pel·lícula en blanc i negre de velocitat mitja. Té un ús força ampli, ja 

que, te una excelent latitud d’exposició per sobre i per sota de la eva ISO 125. Tot i 

així, el seu comportament és òptim 

en condicions de bona il·luminació. El 

gra que ens dona és molt fi i això 

queda reflectit en la gran nitidesa i 

detall que ens aporta. Al web del 

fabricant ens detalla totes les 

característiques d’aquesta pal·lícula, 

com també els temps de revelat, 

fixat i rentat i altres recomanacions. 

Adjuntem l’enllaç a l’apartat annex. 

Figura 15.3. Rodet Ilford FP4 Plus 125 i la seva capsa. 

15.4. Laboratori: 

Tots els processos químics de revelat i els processos d’ampliació han estat realitzats 
a l’Espai de Fotografia F. Català i Roca de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.4. Laboratori de l’Espai de Fotografia F. Català i Roca 
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Fotografia de Montserrat realitzada amb la càmera Nikon F-801 amb diafragma 

d’obertura f/2,8 i una velocitat d’obturació de 1/800s. La pel·lícula emprada és la 

Ilford FP4 PLUS amb ISO 125. 

Mateixa fotografia que l’anterior en aquest cas presa amb la Sony dsc-hx300. ISO 

80, f/3,5 i temps d’exposició 1/800s. 
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Fotografia de Collbató realitzada amb la Nikon F-801. Temps d’exposició de 1/800s, 

diafragma d’obertura f/1,8 i ISO de la pel·lícula de 125. 

 

Mateixa fotografia. En aquesta cas realitzada amb la Sony dsc-hx300. Temps 

d’exposició de 1/800s, diafragma d’obertura f/3,5 i ISO80. 
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Fotografia de Barcelona realitzada amb la Nikon F-801. Temps d’exposició de 

1/400s, diafragma d’obertura f/1,8 i ISO de la pel·lícula de 125. 

 

Mateixa fotografia de Barcelona realitzada amb la Sony DSC-HX300. Temps 

d’exposició de 1/400s, diafragma d’obertura f/3,5 i ISO80. 
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16. Resultats 

L’exercici ha consistit en realitzar 3 parells de fotografies. Cadascuna d’elles presa 

per ambdues càmeres. Les imatges situades a la part superior corresponen a les 

realitzades amb la càmera analògica i les situades a la part inferior a la digital. 

Aquestes fotografies que analitzarem a continuació han estat preses en condicions 

de bona il·luminació. Hem volgut prendre les imatges en zones amb contrastos per 

valorar la capacitat d’ambdos tipus de captura alhora de representar l’escala de 

grisos i les tonalitats. 

En observar les 3 fotografies analògiques, el primer que podem veure és la brutícia 

que es troba suspesa en el paper. Això és degut a les partícules de pols que troben  

l’objectiu de l’ampliadora alhora de positivar. Per altre banda les digitals no 

presenten aquestes taques de pols. 

En relació a la representació dels grisos, es evident que la càmera digital ens 

proporciona una gamma de tonalitats més àmplia. Observant les fotografies 

analògiques veiem com estan molt més contrastades i d’aquesta manera perdem 

matissos en relació als grisos. 

A nivell de detall les fotografies digitals ens aporten més informació. Malgrat el gra 

de la nostra pel·lícula es molt fi i ens ofereix un bon detall i nitidesa, factors que 

ens afecten alhora de positivar com són: l’enfocament precís de la còpia sobre el 

marginador, la neteja dels objectius i dels filtres, la puresa dels químics o la 

temperatura, afecten directament al resultat obtingut en la còpia final de la imatge 

analògica. 

Finalement hem d’esmentar el paper fonamental que tenen els softwares 

informàtics alhora d’optimitzar la informació capturada per una càmera digital. El 

post processat d’una captura digital té un pes molt important, ja que, per exemple, 

tenim la opció de seleccionar independentment seccions d’una mateixa fotografia i 

aplicar-hi diferents nivells de contrast, llum o tonalitat entre d’altres opcions. 
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17. Conclusió 

La comparació entre fotografia analògica i fotografia digital és molt difícil. Hi ha 

molts paràmetres que podem analitzar entre ambdues tècniques fotogràfiques. La 

fotografia la trobem en camps molt diversos. Podem fer fotografies artístiques o 

tècniques segons quin sigui l'objectiu del fotògraf. Afirmem que és impossible 

realitzar una comparació sense establir la finalitat per la qual volem produir una 

fotografia. 

Si parlem de fotografies de caràcter tècnic, el nostre objectiu serà l'obtenció d'una 

imatge el més realista i amb la resolució més gran possibles. En aquest cas, la 

fotografia digital ha sobrepassat a l'emulsió química en tots els aspectes. En 

resolució, les pel·lícules fotosensibles les mesurem en parells de línies per 

mil·límetre i les digitals en nombre de píxels. L'evolució dels sensors digitals ens 

indica que cada cop emmagatzemen més quantitat de píxels per superfície. Els 

resultats són evidents, tot i tindre en compte que existeixen diferents tipus de 

pel·lícula, si ampliem un negatiu, no ens costarà discriminar el gra, en canvi, una 

imatge digital, sobretot actualment que comptem amb càmeres d'alta resolució, 

podem arribar a fer grans ampliacions abans de poder discriminar els píxels. La 

qualitat dels materials, dels diferents elements com el sensor i l'objectiu i de la 

construcció de les càmeres és un factor extremadament important. Si parlem 

d'altres paràmetres com l'exposició i el rang tonal, la càmera digital també supera a 

l'analògica. Ara, podem parlar d'un aspecte del qual la càmera analògica no disposa 

i que, per nosaltres, és l'aspecte diferencial entre ambdues tècniques fotogràfiques: 

El software digital. Aquest element és el realment diferenciador. El software d'una 

càmera digital és capaç de tot, no hi ha límits. Es tracta de la interpretació de la 

imatge presa de forma digital. Hem d'esmentar que el software també afecta la 

resolució de la qual parlàvem abans. La utilitat de disposar d'una quantitat o una 

altra de píxels no és útil si el software no és capaç de gestionar aquesta informació. 

Dit això, gràcies al software es poden establir infinites possibilitats a l'hora 

d'interpretar el contrast, els colors, les tonalitats, tot, respecte a la imatge 

capturada. Per tant, no tenim límits en relació a la fotografia digital fet que ens 

indica que avançar cap a la perfecció, és a dir, a la captura d'una imatge el més 

fidel a la realitat, sempre serà un camí possible. 

Si parlem de fotografies artístiques, el nostre objectiu és subjectiu. Quan parlem 

d'art, la subjectivitat d'aquest moviment ens impedeix establir rangs de qualitat 

entre opcions. Els aspectes tècnics aquí perden valor, ja que, el nostre objectiu no 

el marquen la resolució ni la fidelitat a la realitat, sinó la interpretació de la nostra 

idea sobre una imatge capturada i el posterior processament. Molts fotògrafs fan 

esment dels resultats obtinguts per mitjà del procés analògic, és a dir, els diferents 

processos químics i el gra fotogràfic que s'obté per defensar l'essència artística de 

les imatges preses amb aquesta tècnica. Cal dir que pel que fa a software es poden 

processar les imatges digitals imitant qualsevol resultat que es 

pugui obtindre mitjançant processos químics. 

Finalment, podem parlar de la celeritat i practicitat d'ambdues formes de fer 

fotografia. La immediatesa de la fotografia digital a tots els nivells, ja sigui en la 

presa d'imatges com en el seu processat i aspectes com l'emmagatzematge, la 

previsualització i la gestió de les fotografies fa d'aquesta tècnica una joia pel temps. 

És incomparable la velocitat del procés des de la presa fins a l'obtenció de la imatge 

física entre l'analògica i la digital, ja que l'analògica no et permet previsualitzar les 

imatges, has d'esperar a finalitzar el carret, revelar-lo, ampliar-lo i positivar-lo en 

paper i finalment revelar el paper. Tot aquest procés ha estat explicat en detall en 

aquest treball i ha quedat palès que no és un procés ni ràpid ni fàcil, ja que, 

compren moltes alternatives segons els objectius del fotògraf. 

Per concloure, hem gaudit àmpliament en la producció d'aquest treball, ens hem 
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centrat en la fotografia analògica, ja que, en l'actualitat la digital és la tècnica 

predominant i el nostre coneixement d'aquesta era superior. L'aprenentatge sobre 

el funcionament de la fotografia analògica ens ajudarà a entendre millor la digital. 

El procés analògic d'obtenció d'una imatge, més enllà de proporcionar-nos una visió 

més extensa de la història i l'evolució de la fotografia, ens ha aportat una nova 

tècnica, extremadament interessant i captivadora de prendre imatges. 

Per acabar, recomanem l'experiència de fotografiar analògica i digitalment. Ha de 

ser hom mateix qui esbrini quina tècnica representa millor l'objectiu pel qual vol 

realitzar una captura fotogràfica. 
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19. Annex 

 Adjuntem un enllaç amb el qual podem extreure el temps de revelat i la 

disol·lució d’una pel·lícula en funció del revelador i de la seva ISO, només 
hem de trobar la marca de cadascún d’ells i el web ens facilita la informació: 

o https://www.digitaltruth.com/devchart.php. 

 

 Informació técnica del rodet Ilford FP4 PLUS 125 proporcionada pel fabricant: 

o https://www.ilfordphoto.com/amfile/file/download/file_id/1880/produ

ct_id/686/ 

 

 Informació técnica del paper Ilford MULTIGRADE IV RCproporcionada pel fabricant: 

o https://www.ilfordphoto.com/amfile/file/download/file_id/1960/produ

ct_id/745/ 


