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PRESENTACIÓ 
 

L 
 
La guia didàctica que us presentem a continuació és un material educatiu adreçat a personal 
docent i educadors amb l’objectiu que pugueu treure el màxim profit de l’experiència que 
ofereix la visita a l’exposició permanent del Museu del Cinema. Us proposem una visita on els 
vostres alumnes podran descobrir el món màgic i fascinant de les imatges i dels espectacles 
audiovisuals que van fer possible la invenció del cinema. Podreu gaudir d’una sessió única: un 
viatge ple de sensibilitat i art amb espectacles d’ombres, de llanterna màgica, mirar el món per 
un forat, captar la realitat amb la fotografia, veure dibuixos animats amb les joguines òptiques, 
fotografies en moviment i projecció d’imatges reals i fantàstiques sobre una pantalla. 
 
Objectius: 
  
- Facilitar la preparació, la visita i el treball posterior a tots aquells grups que vulguin visitar 
l’exposició permanent del Museu del Cinema sense el guiatge dels monitors del museu. 
  
- Aportar eines als docents que els ajudin a optimitzar el màxim els recursos que ofereix el 
museu i treure un millor rendiment de la visita. 
  
- Conèixer els aspectes i conceptes bàsics de l’evolució de la imatge fixa fins a la imatge en 
moviment. 
  
- Identificar els espectacles audiovisuals anteriors a l’aparició del cinema. 
  
- Aprendre a respectar i valorar el patrimoni cultural. 
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Informació general del Museu del Cinema 

 

 
 
El 8 d’abril de 1998 s’inaugurava a Girona el Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol. Un 
museu únic, encara avui, en la seva temàtica a l’Estat Espanyol i dels pocs existents a nivell 
europeu. 
  
L’origen del museu cal buscar-lo en el cineasta amateur i col·leccionista Tomàs Mallol (Sant 
Pere Pescador, 1923) i la seva passió per l’art i, sobretot, la tècnica cinematogràfica, que ja se 
li desvetllà de ben jove amb les projeccions de cinema a l’aire lliure a la plaça del seu poble. A 
mitjans dels anys 1960, començà  aplegar diversos aparells de cinema que serien el nucli de la 
seva col·lecció i, a partir d’aquí, inicià una intensa activitat d’estudi i recerca d’objectes que el 
portaren a formar la col·lecció de pre-cinema i cinema dels primers temps reconeguda com la 
més important d’Espanya i una de les més destacades d’Europa. El gener del 1994, 
l’Ajuntament de Girona va adquirir aquesta col·lecció amb l’objectiu que fos la base del Museu 
del Cinema. 
  
A partir del patrimoni cultural del museu, podreu descobrir els avenços en la fixació de la 
imatge en moviment, i com des de sempre la humanitat ha desitjat explicar històries 
acompanyades d’imatges, des del teatre d’ombres fins a la televisió. En aquest sentit, el discurs 
expositiu procura presentar tant la vessant científica i tècnica com la vessant artística, narrativa 
i cultural. 
  
El sistema expositiu del Museu del Cinema no es limita només a mostrar la part més important 
de la col·lecció Tomàs Mallol, sinó que també vol ser una exposició interactiva, amena i 
didàctica. Per això en el recorregut s’han introduït diverses projeccions audiovisuals i 
escenografies que ens donen una idea de com eren els primitius espectacles audiovisuals, i 
també repliques dels objectes exposats perquè el visitant pugui manipular-los per entendre el 
seu funcionament i la imatge que produïen. 
 
Vivim en una societat en què la imatge és la gran protagonista, els audiovisuals són totalment 
presents en la vida dels nostres infants i joves que estan rodejats de pantalles (televisió, 
cinema, videojocs, mòbils, Internet...). En aquests moments per tal de garantir una certa 
capacitat d’interpretació i expressió crítica davant d’aquestes pantalles es necessita urgentment 
potenciar l’educació dels alumnes i de la ciutadania en general, en la lectura, comprensió i 
escriptura del llenguatge audiovisual. En aquest sentit, el Museu del Cinema i el servei educatiu 
del Museu del Cinema, es converteixen en un recurs i una eina excepcional per entendre els 
orígens i l’evolució del cinema, el seu llenguatge i contribuir a la formació d’espectadors més 
crítics i participatius. 
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1- SORTINT DE LES OMBRES 

 

                
     1                               2                         3                                                      4        

      
1- Silueta per a teatre d’ombres oriental.  
2- Silueta per a teatre d’ombres occidental.  
3- Gravat d’ombramania.  
4- Gravat teatre d’ombres javaneses.  

  

Coneixements bàsics 

  
●   Quan un objecte s’interposa a la llum produeix ombra, sempre i quan aquest tingui un 

cert grau d’opacitat. 
 

●   Per veure una ombra és necessari llum, objecte i/o figura i una superfície on es projecti 
l’ombra. 

 
●   Les ombres s’han utilitzat al llarg del temps per explicar històries. 

  
L’espectacle precedent del cinema més antic és el teatre d’ombres, més conegut com teatre 
d’ombres xineses. Tot i que ningú sap exactament en quin país oriental va néixer (la Xina, 
l’Índia, l’illa de Java...) s’ha popularitzat amb el nom d’ombres xineses ja que va ser des d’on es 
va escampar a Europa. 
  

Les cultures orientals van desenvolupar representacions d’índole religiosa i mitològica d’una 
gran complexitat literària i musical que van arribar a ser enormement populars i que en alguns 
països s’han conservat fins als nostres dies. Algunes de les epopeies més famoses que es 
representen són el Mahabaratha i el Ramayana a l’ Índia i la Serp Blanca a la Xina. Les 
històries que s’explicaven mitjançant el teatre d’ombres orientals eren sobretot històries 
mitològiques. Els protagonistes de les històries eren personatges mitològics, herois, déus, 
dimonis... 
  
No es pot posar en dubte el caràcter ritual i màgic del primer espectacle en què es va fer ús 
d’una pantalla per projectar imatges en moviment; en aquest cas concret, ombres de figures 
fetes de diferents materials d’origen orgànic com ara la fusta i la pell de búfala, ase, daina o 
cabra. Aquest caràcter ritual i màgic es desprèn no només de la temàtica dels espectacles, sinó 
de les pròpies ombres, que per si soles són un element que s’esmuny de la realitat i ens 
endinsa en un món eteri i intangible. 
  

Als espectacles d’ombres orientals, les ombres no eren només de color negre ja que les figures 
eren acolorides i treballades per aconseguir transparències i d’aquesta manera projectar 
impressions acolorides. 
  
Aquest espectacle va tenir mot d’èxit i de mica en mica es va expansionar cap a altres països. 
Primer va arribar a Grècia i Turquia, on el personatge principal era en Karagoz. Aquest era un 
noi molt trapella i entremaliat, protagonista de moltes històries. 
  
Més tard, el teatre d’ombres va arribar a Occident, a ciutats com Barcelona, París... En aquests 
espectacles les figures i les històries eren molt diferents de les d’Orient. Les figures abandonen 



Guia didàctica: passejades pels orígens del cinema 

la translucidesa i els colors per esdevenir opaques i projectar a la pantalla ombres de color 
negre. A més eren fetes de metall i eren més petites. A Occident, igual que a Grècia i Turquia, 
l’espectacle d’ombres abandona la seva finalitat religiosa i adopta una finalitat més lúdica i 
crítica parodiant actituds i situacions polítiques i socials. 
  
El teatre d’ombres era un espectacle audiovisual, és a dir, les imatges anaven acompanyades 
de música, normalment anaven acompanyats d’una orquestra amb instruments metàl·lics de 
percussió que acompanyava els narradors que explicaven les històries. 
 A finals del segle XIX van aparèixer els teatrets d’ombres per a infants i l’ombromania, la 
creació de figures mitjançant l’ombra de les mans. 
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Abans de la visita al museu 

 

1. Descobrim les ombres 

 

1.1. Recollim ombres a l’escola. Observeu les ombres que projecten els arbres del pati 
durant un dia: al matí, a l’hora del pati, al migdia, a la tarda. En podeu fer fotos, 
dibuixar-les... per portar-ne un registre. 

 

1.2. Experimenteu amb llanternes i objectes de diferent grau d’opacitat: llapis, papers, 
cel·lofana, joguines,... Podeu provar de posar la llanterna en diferents posicions: dalt, 
baix, davant, a prop, lluny. També podeu moure la llanterna de dalt a baix, d’un costat 
a l’altre. 

 

1.3. Jugueu a endevinar objectes. Ensenyem ombres d’objectes que poden trobar a 
l’aula o al pati de l’escola, als alumnes i  després hauran d’endevinar a quin objecte 
pertany l’ombra.  projectant-los amb un projector de transparències. 

 

2.  Llegenda 

  

Existeix una llegenda que explica l’origen de l’espectacle de les ombres.  
  
“ Fa molt i molt de temps, l’emperador de la Xina, que es deia Wu, va caure en una profunda 
depressió (estava molt i molt trist, no podia ni menjar ni dormir, i tot el dia plorava), perquè la 
serva estimada, l’Emperadriu, l’havia abandonat. Els amics i servents de l’emperador van 
buscar mil i un remeis perquè estigués feliç, però no hi havia res que aconseguís que estigués 
content. Un dia, va arribar a palau un artista ambulant que es deia Shao Wong i va proposar 
posar fi a la depressió de l’emperador fent reviure la seva estimada. Només demanava una 
condició: l’emperador només podria veure l’ombra de la seva estimada reflectida en les parets 
de lona de la tenda il·luminada per dins. Entusiasmat, l’emperador va accedir i va prometre no 
entrar dins la tenda, tal com li havia demanat Shao Wong. El resultat va emocionar 
l’emperador, que va veure reviure la seva estimada, encara que només en pogués completar la 
seva silueta, la seva ombra. Al cap d’uns dies, però, l’emperador no en va tenir prou de veure 
l’ombra de la seva estimada i va voler contemplar-la directament. De cop i volta, va entrar dins 
la tenda i va descobrir l’enginyós muntatge de Shao Wong. Dins la tenda no hi havia la dona de 
l’emperador, sinó en Shao Wong amb un vestit de dona, i ell era la silueta que es pensava 
l’emperador que era la seva dona. El final d’aquesta llegenda no està clar. Alguns diuen que 
l’emperador quedà profundament decebut i enganyat i que va condemnar a mort el pobre 
artista. D’altres, però, diuen que, meravellat per l’habilitat de Shao Wong, va manar difondre 
aquesta tècnica i aquest espectacle arreu del país”. 
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Proposta de treball posterior 
  

1. Representem un espectacle d’ombres. Possiblement a l’escola no tindreu la mateixa pantalla 
que tenim al Museu del Cinema, però això no ha de suposar un problema si voleu seguir 
experimentant amb el fantàstic món del teatre d’ombres. A continuació us fem una proposta per 
fer un espectacle d’ombres a casa o a l’escola. 

  
Els passos que cal seguir són els següents: 
  
1- Primer de tot, caldrà que escolliu un conte que vulgueu representar. Haureu de decidir el que 
necessiteu per explicar la història. 
  

Escena ( què 
passa?) 

1 2 3 4 

Personatges   
  

      

Decorats   
  

      

Diàleg   
  

      

Música i sons   
  

      

Altres   
  

      

  
  
 2- Agafeu un tros de llençol blanc i enganxeu-lo al marc d’una porta. Així es pot convertir en 
una bona pantalla. També podeu enganxar un cordill o corda ben estirada de paret a paret i 
penjar-hi un llençol, com qui estén la roba. 
  
3- Per fer els personatges i altres elements, els dibuixeu en una cartolina negra, retalleu el seu 
contorn de manera que hi quedin forats. 
  
4- Podeu enganxar paper de cel·lofana de colors o paper vegetal pintats de colors en els forats 
per obtenir els efectes que heu vist en algunes figures del museu. 
  
5- Amb cinta adhesiva, enganxeu a cada figura un bastonet. 
  
6- Apagueu el llum de la sala i situeu-vos darrere la pantalla amb les figures. Enceneu el focus i 
representeu la vostra obra. Ja teniu clar on posareu el focus? Justifiqueu-ho. 

  
- Què necessiteu per fer l’espectacle d’ombres: 
 
 

1.  Paper vegetal, paper de 
cel.lofana... 

2. Cartolines de color negre 
3.  Cinta adhesiva 
4.  Bastonets 

5.  Tisores 
6.  Retoladors 
7.  Una pantalla i un llum (focus) 
8.  Retoladors 
9.  Punxons i felpes 
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2- EL DOMINI DE LA LLUM: CÀMERA OBSCURA 

 

  

          
5                                                    6                                                7 

  
5- Gravat funcionament de la càmera obscura comparat amb el funcionament de l’ull humà.  
6- Gravat que apareix a l’obra d’A. Kircher Ars Magna Lucis et umbrae (1646). Representció de 
funcionament de la càmera obscura.  
7- Càmera obscura de sobretaula. 1750- 1800.  

  

Coneixements bàsics 

  

●   Quan la llum entra pel forat d’una caixa fosca, projecta invertida la imatge de l’ exterior 
en la cara oposada de la caixa. 

 
●    És el primer a aparell capaç de “projectar” una imatge real. Des del moment que hi 

posem un paper sensible a la llum, podem capturar/projectar la imatge.  
 
●     Una càmera obscura és el pas previ a la càmera fotogràfica. 
 
●    Els elements necessaris per a que funcioni una càmera obscura són llum exterior, 

foscor interior, una superfície de projecció, objectiu i objecte/figura.  
 
●    Per entendre el funcionament de la càmera obscura ens cal conèixer com es desplaça 

la llum i, també ens pot ajudar, relacionar-lo amb el funcionament de l’ull humà. 
  
La càmera obscura és un espai tancat ( pot ser una caixa, una habitació...), completament buit i 
fosc, on la llum exterior només penetra per un petit forat situat a la paret o en un dels costats de 
la caixa. El raig de llum que penetra des de fora, projecta a la paret contrària del forat (la caixa 
o cambra) la imatge exterior més petita, invertida, i amb els seus colors naturals. 
  
Aquest enginy ens remet als principis més bàsics de l’òptica. 
  
Des del segle IX la cambra obscura era utilitzada amb  finalitat científica, però ben aviat es va 
descobrir que tenia altres aplicacions. Leonardo da Vinci, fou qui assenyalà la seva utilitat per 
observar fenòmens exteriors i no només en astronomia i va descobrir que la imatge es veia 
invertida per la intersecció dels raigs, en tant que la llum, per una llei física, sempre viatja en 
línia recta. També  fou qui relacionà la cambra obscura amb el funcionament de l’ull humà. 
  
Amb l’arribada del Renaixement els artistes van començar a preocupar-se per la perspectiva 
dels seus quadres. La cambra veu com l’ull humà, en perspectiva, i per això era una bona eina: 
els permetia calcar la realitat amb una perspectiva sempre correcte i real. 
  
Per primera vegada, l’ésser humà és capaç de capturar imatges reals en moviment, però 
encara s’haurà d’esperar uns tres cents anys, aproximadament, perquè sigui capaç de fixar 
aquestes imatges. Quan aquest fet es produeixi, es parlarà de l’aparició de la fotografia. 
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La cambra obscura permet observar en una superfície el reflex dels fenòmens exteriors. Les 
imatges són efímeres, són llum que no es pot retenir. 
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Proposta de treball posterior 

  
1- Us proposem que feu una càmera obscura. És molt fàcil. Us expliquem com fer-ho. 
 

Material necessari: 
- Una lupa escolar. 
- El cartró d’un rotllo de paper de WC. 
- Una goma elàstica 
- Un tros de paper vegetal 
- Cinta adhesiva (millor cinta aïllant) 

  

  

  
Després de fer la càmera obscura podeu fer les següents activitats:  
 
-    Observeu el vostre voltant ( la classe, el patí...) amb la càmera obscura que us heu 

fabricat. 
-    Busqueu diferents posicions i en quina es veu millor ? 
-    Com ho farem per posar la imatge del dret... 
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3- L’ENCANTERI D’UNA LÀMPADA. LA LLANTERNA MÀGICA 

 

       
9                                                10                                          11                    12 

  
9- Dibuix funcionament llanterna màgica.  
10- Placa per llanterna màgica. Pont de Rialto. Venècia. 1840-1900.  
11- Llanterna màgica per a fantasmagories. Fantascopi. Vers 1830.  
12- Gravat. La lanterne Magique. França 1804.  

  
Conceptes bàsics:  

 

●   Requereix una capsa amb un focus lluminós a l'interior.  Un dels costats de la capsa 
té un objectiu per on surt la llum. Entre el punt de llum i l’objectiu s’hi col.loca una 
imatge pintada sobre vidre que es projectarà a l’exterior.  

 
●   El seu funcionament es basa en invertir el fenòmen òptic de la càmera obscura. 
 
●   Les imatges podien ser fixes o mòbils. El moviment s’aconseguia amb mecanismes 

molt simples que provocaven petits moviments i canvis de mida de les imatges 
projectades. 

 
La llanterna màgica consisteix en una caixa a l’interior de la qual hi havia un focus lluminós i 
unes lents que permetien projectar, en una superfície plana situada en una sala a les fosques, 
imatges fixades sobre una placa de vidre pintades a mà. Amb aquest aparell s’aconseguien 
projectar imatges no reals, en una pantalla, fixes o en moviment. La sensació de moviment, 
però, era molt rudimentari, i es va aconseguir gràcies a la projecció simultània de plaques 
utilitzant diversos mecanismes: l’encadenament d’imatges, la superposició de dues imatges 
complementàries, una fixa i una altra mòbil...  
 
Tot i que a l’actualitat la llanterna màgica no és massa coneguda és, segurament l’antecedent 
més immediat del cinema ja que és el primer projector, pròpiament dit, d’imatges sobre una 
pantalla. 
  
Malgrat que el seu principi tècnic es va mantenir inalterable durant els 300 anys de la seva 
existència, les llanternes màgiques van patir modificacions tan pel que fa al seu ús com en la 
seva confecció. Pel que fa a l’ús a finals del s. XVII les llanternes màgiques només arribaven a 
una elit minoritària que les utilitzava amb finalitats científiques, didàctiques i divulgatives. Però 
ben aviat la llanterna màgica es va convertir en un espectacle amb  finalitats lúdiques. Arreu de 
pobles, ciutats i viles de l’Europa dels segles XVIII i XIX la llanterna arriba de la mà dels 
llanternistes, artistes ambulants que amb un instrument musical (orgue de Barbarie) i una 
llanterna preparaven amb cura, molta imaginació i alguns coneixements tècnics, sessions de 
llanterna màgica que transportava els espectadors a móns màgics.  
 
Les llanternes al seu inici es confeccionaven artesanalment i eren molt precàries, però van anar 
evolucionant de mica en mica fins arribar al s.XIX on la industrialització de la producció de 
plaques i llanternes va permetre un nou és d’aquest aparell: l’ús domèstic. 
  
Una variant molt popular dels espectacles de llanterna màgica eren les fantasmagories, 
creades per Étienne- Gaspard Robert, conegut arreu com a Robertson. Aquest artista 
introdueix alguns canvis tècnics en la projecció de llanterna, com per exemple posar-li rodes 



Guia didàctica: passejades pels orígens del cinema 

per acostar-la i allunyar-la (Aquesta llanterna màgica modificada va rebre el nom de 
fantascopi). Col·locava la llanterna darrera de la pantalla de manera que la gent no sabia d’on 
sortien les imatges. El dibuixos de les plaques feien referència a suposats esperits de difunts, 
espectres, fantasmes, dimonis, monstres i altres escenes paranormals que projectats a la 
pantalla provocaren a més d’un espectador un gran ensurt. 
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Proposta de treball posterior 

  
1- “El flipper”. Com heu vist al museu en algunes plaques de llanterna màgica donaven la 
il·lusió del moviment de les imatges. Per exemplificar aquest procés us proposem que feu un 
“flipper “.  Us expliquem com fer-lo.  
  
Procediment: 

- Retalleu una tira d’uns 7 cm d’amplada del llarg d’un foli. 
-    Plegueu per la meitat un paper rectangular. 
-    Dibuixeu una ratlla ( o un dibuix que tu t’hagis inventat) al full de sota. 
-    Dibuixa una altra ratlla (o el dibuix que tu t’hagis inventat) al full de sobre amb una 

petita variació. Els dos dibuixos han de tenir una petita diferència un de l’altre perquè 
pugui donar la sensació de moviment. 

-    Mou el full de sobre, de dalt a baix ràpidament, amb el dit o amb un llapis rodó; la ratlla 
sembla que es mogui. 
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4- LES CAIXES D’ÒPTICA 

            
 13                                                       14                                             15 

 

 
                                                16 

 
13- Mundo Novo. Catalunya, 1775-1825. 
14- Gravat Caixa d’òptica.  
15- Vista òptica translúcida. Rue de Rivoli. Françaa. Després de 1850. Efecte nit. 
16- Vista òptica translúcida. Rue de Rivoli. França. Després del 1850. Efecte dia. 

 

Conceptes bàsics: 

  

● Les vistes òptiques són gravats, amb una perspectiva gairebé perfecte que 
s’aconseguien gràcies a les càmeres obscures portàtils. 

 
● Les caixes òptiques són els visors de les vistes òptiques que potenciaven, gràcies al 

joc de miralls i òptiques, la sensació de profunditat i de realitat. 
 
● Les caixes òptiques es van convertir en un espectacle ambulant que consistien en 

mirar a través de la caixa mentre un narrador explicava les imatges que l’espectador 
veia. 

  
Al S.XV, Leonardo da Vinci, Brunelleschi i Albertí van posar les bases d’un sistema de 
representació de la realitat tridimensional sobre una superfície plana: la perspectiva. Amb la 
introducció de la perspectiva va tenir lloc l’autèntica revolució en el llenguatge visual. Però ben 
aviat es van adonar que gràcies a les cambres obscures portàtils es podien estalviar els 
complexos càlculs matemàtics, l’única cosa que havien de fer era instal·lar la cambra davant el 
paisatge que volien dibuixar i resseguir la imatge projectada sobre el paper. D’aquesta manera 
obtenien uns dibuixos perfectes, amb una perspectiva correcta i precisa, que posats a darrera 
d’uns miralls i unes lents van rebre el nom de vistes òptiques, i els visors d’aquestes vistes són 
les caixes d’òptica. 
  
Les vistes òptiques es van convertir en un espectacle ambulant, on els espectadors podien 
viatjar sense moure’s de lloc i “veure el món per un forat”. Les imatges d’aquests espectacles 
eren sobretot llocs reals: ciutats, palaus, monuments..., esdeveniments històrics, escenes 



Guia didàctica: passejades pels orígens del cinema 

bèl·liques o catàstrofes naturals. Mentre contemplava les imatges, l’espectador escoltava els 
comentaris i informacions del firaire, per això diem que el Mundo Nuovo era un “diari parlat” que 
permetia arribar a un públic majoritàriament analfabet. 
  
Les caixes òptiques tenien dimensions variades i reben diversos noms: Mundo novo, Tutti li 
mundi, Titrimundi... 
  
A finals del S.XVIII es va introduir un nou efecte visual: l’efecte nit. Es va foradar el gravat de la 
vista òptica allà on hi havia punts de llum (lluna, finestres...). Aquests petits forats eren tapats 
amb papers de colors translúcids il·luminant el gravat per la part posterior, s’aconseguia un 
efecte nocturn realment encisador. 
  
L’espectacle es va estendre arreu d’Europa al llarg del segle XVIII i va sobreviure fins a mitjans 
del segle XIX, quan la fotografia va superar en realisme les imatges de les vistes òptiques. 
  
Un altre espectacle molt famós a l’època va ser el panorama, que deriva de les caixes òptiques, 
però en aquest cas l’espectador es trobava dins la caixa i no a fora. El panorama consistia en 
un edifici circular a la paret interior del qual es col·locava una tela de 360 graus de mides 
gegantines on hi havia pintat un paisatge. D’aquesta manera l’espectador tenia la sensació de 
sentir-se envoltat per les imatges. 
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5- LA FOTOGRAFIA. FIXANT LA IMATGE DEL MÓN 

                                        

            
 17                                                            18 

 

                                 
         19                                                             20 

  
 

17- Heliografia de Josep N. Niépce. Visita des de l’habitació de Niépce a la seva propietat de Le Gras 
à Saint- Loup – de – Varennes. 1827.  
18- Càmera fotogràfica de caixó. López y Gamara. Espanya, 1840 – 1870. 
19-  Recolzacaps  
20- Gravat. Una noce chez un photographe. M. Dagnan-Bouveret. C. Baude. França. 1879.  

 
Conceptes bàsics:   

  

●    La fotografia és la captura de les imatges aconseguida amb la càmera obscura, en 
un suport tractat en productes químics sensibles a la llum. 

 
●   Les primeres imatges fotogràfiques necessitaven un temps d’exposició a la llum de 8 

hores. 
 
●   El Daguerrotip va ser un nou procés que resolia alguns problemes tècnics del 

procediment inicial de Niépce i reduïa els temps necessaris d'exposició fins a 30 
minuts. 

 
●   La fotografia permetia immortalitzar imatges de la realitat que fins aleshores s’havien 

fet amb la pintura i a la vegada es convertia en un testimoni històric. I poc a poc, va 
esdevenir un objecte a l’abast de tothom. 

 
La fotografia més antiga conservada és de l’any 1827, aconseguida de la mà de Joseph 
Nicéphore Niépce. Per aconseguir-la va utilitzar una càmera fosca i com a suport va emprar 
una placa de metall treballada amb uns productes químics sensibles a la llum (sals de plata) i la 
va posar a la finestra de la seva habitació. La fotografia resultant és molt borrosa ja que per 
aconseguir-la va tardar vuit hores i per tant la llum havia canviat durant aquest temps. Aquestes 
primeres fotografies es van anomenar heliografia perquè la imatge s’havia obtingut gràcies a 
Helios, el déu sol.  
Pocs anys més tard, Daguerre, va millorar l’ invent i va disminuir considerablement el temps 
d’exposició. Amb el nou invent, el daguerrotip, només calien trenta minuts per fer una 
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fotografia. A partir d’aquell moment, tots els aparells intentaran fer les fotografies en menys 
temps, de mitja hora es va passar a cinc minuts, després a un minut, després a un segon i, 
finalment, a centèsimes de segon, que permeten fotografiar imatges en moviment: com per 
exemple el moment en què un noi es llança a la piscina. 
  
Durant els anys en què fixar una imatge requeria tant de temps, fer-se retratar podia esdevenir 
un suplici, ja que les persones que volien immortalitzar la seva imatge per a la posteritat havien 
de restar immòbils durant tota l’estona d’exposició. Acostumaven a fer-se fotos asseguts en 
cadires còmodes, sense riure, i per poder fer més lleu aquesta espera es va inventar el recolza 
caps. 
  
La paraula “fotografia” ve del grec phos vol dir llum, i graphein, escriure. Quan es fa una 
fotografia, es prem el botó del disparador i s’obre per un instant l’objectiu, per on entra un raig 
de llum que deixa un rastre en el rodet fotogràfic, que és fotosensible (sensible a la llum) 
gràcies a les sals de plata que conté. En aquest procés obtenim un negatiu fotogràfic on tot 
està al revés (els llocs on la plata ha rebut més llum queden de color negre i a la inversa). 
Caldrà que aquest negatiu sigui revelat perquè posteriorment se’n facin les còpies en positiu 
que ens permetin veure la fotografia tal com nosaltres l’hem fet.  
  
Des del punt de vista social, el descobriment de la fotografia va general una democratització de 
la imatge, va fer possible que qualsevol persona pogués deixar un retrat seu per a la posteritat. 
Fins que apareix la fotografia, només podien quedar immortalitzats per sempre els nobles o 
persones il·lustres, gràcies als retrats fets pels pintors. Va aparèixer el ritual de fer-se retratar 
per un fotògraf. La fotografia va permetre capturar la imatge i fixar-la de famílies senceres, 
esdeveniments històrics, efemèrides, etc. 
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Abans visita al museu 

  

1- Feu un reportatge fotogràfic 

 

 Com és la vostra aula? Què és el que més us agrada? Feu un reportatge fotogràfic amb una 
càmera digital de l’escola i els espais que més us agradin amb tots els companys de la classe. 
Quines són les característiques d’aquesta foto? i de l’aparell amb les que les heu fet? 
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6- LES JOGUINES ÒPTIQUES. LA IMATGE PREN MOVIMENT 

  

              
      21                                    22                                                          23 

 
21- Zoòtrop. E. Reynaud.1880 – 1900.  
22-  Fenaquistoscopi. R.S. Siebenmann Litohograph. França, després 1833. 
23-  Praxinoscopi teatre. E. Reynaud. França. 1879  

 

● El fet de veure una seqüència d’imatges fixes amb sensació de moviment és producte 
de l’efecte de la persistència retiniana. Els primers invents que ho van permetre van 
ser la joguines òptiques. 

 
● Les joguines òptiques més conegudes són: el taumàtrop, fenaquistoscopi, 

praxinoscopi, zoòtrop. 
 

● La peça clau per poder veure aquesta seqüència d’imatges que dóna la sensació de 
moviment és l’obturador, que també serà imprescindible en la tècnica del 
cinematògraf. 

 
● Tot i que les joguines òptiques es van crear com a objectes científics als segles van 

esdevenir jocs populars de l’època. 
  
Al llarg dels segles XVIII i XIX els científics van estudiar un fenomen òptic que van anomenar 
persistència retiniana. Es van adonar que quan l’ull humà percep una imatge, aquesta resta 
latent a la retina durant uns instants. Això explicaria, per exemple, el fet que si es mira fixament 
un punt de llum i de cop es tanquen els ulls es continua veient el punt de llum tot i tenir els ulls 
clucs. 
  
Els científics van descobrir que aquest fenomen no tenia res a veure amb la retina, sinó que era 
una característica psíquica i cerebral que anomenarem efecte phi. Aquest efecte era i és el 
causant de diferents il·lusions òptiques com les que podem experimentar a la roda de Newton, 
el disc de Faraday, la baldufa de Nollet o la més famosa de totes, el taumàtrop. Aquest aparell 
consisteix en un cercle o rectangle de cartró, dibuixat per ambdues cares i subjectat als 
extrems per uns fils, de manera que si es fa girar ràpidament, i gràcies a l’efecte phi, la barreja 
d’impressions que deixen els dos dibuixos fan que l’espectador en vegi un tercer, complet, amb 
la unió de les dues parts. 
  
Les joguines òptiques aviat van esdevenir aparells que permetien donar moviment a imatges 
estàtiques. Van ser les següents: 
  
Fenaquitoscopi. Del grec phénakistiscos (enganyar) i scopein (examinar). Permetia sintetitzar 
una sèrie de dibuixos amb la descomposició d’uns moviments mitjançant un disc que 
funcionava d’obturador amb tantes ranures com dibuixos hi havia. Fent girar el disc a gran 
velocitat, l’obturador impedeix veure el canvi d’un dibuix a l’altre i així es produeix la imatge la 
màgia, la il·lusió: sembla que les imatges prenguin moviment, ja que es veu com una seqüència 
continuada.  
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Zoòtrop. Del grec Zoon (animal) tropos (acció de girar). Els dibuixos se situaven en unes 
bandes de paper longitudinal i es col·locaven a l’interior d’un tambor de metall o cartró amb 
diverses ranures verticals a través de les quals s’havia de mirar mentre girava donant la 
sensació del moviment continu de la imatge.  
 
Praxinoscopi. Del grec praxis (moviment) y skopein (examinar, mirar) en aquest aparell les 
ranures del tambor del zoòtrop són substituïdes per miralls col·locats al seu interior que 
reflectien les imatges de la banda, donant una sensació de moviment menys sobtat i més 
lluminós, ja que s’eliminava el temps d’obturació. 
 
Aquestes joguines seran de vital importància per, anys més tard, aconseguir arribar a la 
invenció del cinema. Per primera vegada s’aconsegueix dotar de moviment les imatges 
estàtiques, en aquest cas no reals, perquè les seqüències animades es tractaven de dibuixos. 
  
La base tècnica per aconseguir-ho era molt similar a la que temps després s’utilitzarà en el 
cinematògraf i la peça clau era i és l’obturador. Només caldrà substituir els dibuixos per 
fotografies, i aconseguir que una seqüència repetitiva es converteixi en una història basada en 
múltiples i diferents accions. 
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7- LA CURSA 

      
 24                                                       25                                                           26 

 
24- Cronofotografia de Muybridge. 1878. 
25-  Gravat de l’espectacle de Teatre Òptic ideat per E. Reynaud el 1888. 
26-  Kinetoscopi. T.A. Edison. Vers 1891 

 
 
Conceptes bàsics 
  
●     Quan passem una seqüència d’imatges fixes una darrera l’altra ho percebem com una 

seqüència en moviment. 
 
●      El fenomen que ens permet veure el moviment és la Persistència retiniana. 
 
●    Trobem diferents maneres d’obtenir una seqüència d’un moviment: en una mateixa placa o 

en una pel·lícula. Per poder percebre el moviment ens cal que la seqüència estigui en una 
pel·lícula. 

  
En poc temps, menys de 20 anys, es produeixen una sèrie d’innovacions tècniques que ens 
condueixen definitivament a l’aparició del cinema. 
  
Tot va començar com una aposta. Un ex-governador de Califòrnia, anomenat Standford, va fer 
una aposta amb un altre senyor per saber si durant la cursa d’un cavall hi havia algun moment 
en què l’animal no toqués cap pota a terra. L’encarregat de demostrar aquest fet serà el 
prestigiós fotògraf Muybridge. El repte va ser molt difícil d’assolir: com podem fotografiar el 
galop d’un cavall que està en moviment constant? Muybridge va trigar gairabé sis anys a 
aconseguir-ho, anys en què la tècnica fotogràfica va anar evolucionant fins que es va 
aconseguir un temps d’exposició més curt. Finalment, l’any 1878, situà dotze càmeres en 
bateria que s’anaven accionant a mesura que el cavall passava per davant de cadascuna 
d’elles. El disparador s’accionava automàticament quan el cavall trencava un fil situat 
perpendicular a la càmera. L’anècdota fou que es va poder demostrar que hi havia moments en 
què cap de les seves quatre potes tocava a terra, però el més important és que es va inventar 
la cronofotografia. Aquesta tècnica permetia impressionar sobre una mateixa placa de vidre, o 
sobre una pel·lícula de cel·luloide fotosensible, la seqüència fotogràfica d’un cos en moviment. 
Era, sens dubte, el precedent més immediat de les pel·lícules cinematogràfiques. 
  

Una altra innovació que apareix en aquesta mateixa època és el teatre òptic de Reynaud. 
Aquest espectacle visual permetia la projecció d’històries animades pintades a mà sobre 
plaques semirígides de llanterna màgica. Les plaques estaven col·locades dins una banda de 
tela flexible, amb perforacions a cada banda que permetien el seu arrossegament. Aquesta 
banda s’enrolava en una bobina que era arrossegada manualment. La projecció es feia amb 
dues llanternes màgiques: una per al fons de l’escena, que era fix, i l’altra per a les històries 
animades. 
  
Per poder veure imatges reals en moviment capturades i fixades gràcies a la cronofotografia, 
Thomas Alva Edison i el seu ajudant Dickson patenten el 1891 el Kinetoscopi, un visor 
individual que permetia veure les imatges d’una pel·lícula de 35 mil·límetres perforada que 
rodava a gran velocitat d’una manera contínua. 
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Proposta de treball posterior 
  

- La llibreta animada 

Feu una llibreta animada amb dibuixos o/i fotografies. És molt fàcil, us expliquem com fer-ho. 
  

1- Penseu un dibuix senzill que representi un moviment: un nen que salta a corda, una 
pilota que bota, una sortida de sol. .. 
2- A continuació dibuixeu a cada rectangle una de les fases del moviment que voleu 
representar. 
3- Resseguiu els dibuixos amb un retolador negre i després pinta-los de colors. 
4- Retalleu els rectangles de paper i enganxeu cada dibuix a l’extrem esquerra del paper. 
5- Passeu els fulls amb el dit gros de la mà i observeu l’animació. 

  
Material 
  
Plantilla 
Colors i retoladors 
Estisores / punxons 
Grapadora 
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8- UN MOMENT HISTÒRIC: ELS GERMANS LUMIÈRE 

          
 27                                                          28                                                   29  

                            
27- Cinematògraf Lumière. 1896. 
28-  Cartell publicitari del Cinematògraf Lumière. 1896. 
29-  Projector cinematogràfic. Cinématographe Lumière. França, 1897 

 

Conceptes bàsics: 

● El cinematògraf és un aparell òptic per a la presa de successiva d’imatges sobre 
una pel·lícula fotosensible, a raó de més de 16 fotografies per segon. Aquest 
aparell permetia enregistrar, projectar i tirar còpies de pel·lícules. 

 
● La primera projecció de cinema amb públic i de pagament va ser el 28 de desembre de 

1895 utilitzant el cinematògraf dels germans Lumière. 
 

● Les primeres pel·lícules eren de curta durada (1 minut), en blanc i negre i sense so 
(tot i de vegades s’acompanyaven amb música en directe). La càmera sempre estava 
fixa. 

  
Després de veure el funcionament del Kinetoscopi, August i Louis Lumière van pensar que si 
les imatges es projectaven en una pantalla les podria veure més gent alhora. Però calia 
solucionar el problema de projecció d’Edison. Els dos germans van idear un mecanisme 
d’arrossegament intermitent de pel·lícules inspirant-se en el funcionament de l’agulla mòbil de 
la màquina de cosir. El 13 de febrer de 1895 van patentar el cinematògraf (del grec Kinema, 
Kinemato moviment i graphein, escriure). 
  
El cinematògraf Lumière permetia projectar les pel·lícules en una pantalla gràcies a la 
incorporació d’una llanterna, i amb el mateix aparell també es podia filmar i tirar còpies de les 
pel·lícules. Utilitzava una pel·lícula de 35 mm, perforada (dues perforacions circulars a banda i 
banda), de 17 metres de llargada, i permetia projectar a raó de 16 imatges per segon. Quan 
l’obturador gira tapa el fotograma que es veu per pantalla i, a la vegada, provoca el gir d’un 
triangle de cantons rodons, que al seu torn fa moure aquest quadrat obert del centre. Aquest 
moviment a tres bandes provoca que les dentetes col·locades a l’extrem del quadre s’incrustin 
dins les dues perforacions de la pel·lícula i l’arrosseguin cap avall. Tot això es produeix durant 
el temps que l’obturador necessita fer tota la volta fins trobar altre cop l’espai obert pel qual 
deixa veure el següent fotograma projectant-se sobre la pantalla. 

  
Aquest moviment intermitent és el que permet arrossegar correctament la pel·lícula perquè els 
nostres ulls retinguin el fotograma una mil·lèsima de segon fins a veure el següent i el nostre 
cervell pugui unir les dues fotografies o fotogrames creant la sensació de moviment. 
  
Aquestes primeres pel·lícules eren mudes i en blanc i negre, però acompanyades d’un piano o 
en alguns casos d’una petita orquestra. La càmera sempre estava fixa i les pel·lícules eren de 
curta durada, ja que els metres de pel·lícula equivalien a pocs segons de projecció, 
(aproximadament un minut). 
 La primera projecció de pagament va ser el 28 de desembre del 1895 al Salon Indien del 
Grand Café de París, que va meravellar i fascinar el públic assistent. Alguns dels títols més 
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famosos de les pel·lícules Lumière són: La sortida dels obrers de la fàbrica Lumière; L'arribada 
del tren  i El regador  regat. 
  

Els films dels germans Lumière, però, es limitaven a representar la realitat quotidiana. El que 
més els importava era l’aspecte tècnic del cinema. Aquest va ser el motiu que, ben aviat, quan 
tot just el cinematògraf comptava amb dos anys d’existència, va portar a l’avorriment del públic 
davant aquelles imatges tan repetitives. Aquesta i altres raons (la competència d’altres aparells, 
la dificultat de controlar una organització a escala mundial...) van fer entrar en crisi les 
projeccions dels films dels germans Lumière, però ben aviat van aparèixer nous personatges 
que van revifar aquest espectacle. 
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9. LA MÀGIA ARRIBA AL CINEMA. GEORGES MÉLIÈS 

 

              
 30                                                                                         31  

 
30- Fotograma de L’homme à la Tête de Caonlchoue. Méliès. 1902 
31-  Fotograma de Voyage dans la Lune. Méliès. 1902 

 

Conceptes bàsics: 

  

• Es considera a Méliès com l’introductor de la ficció al cinema. Gràcies a ell el cinema 
va descobrir la seva vessant fantàstica i espectacular, i va encetar el camí cap el 
llenguatge cinematogràfic. 

 
• Méliès va descobrir el trucatge cinematogràfic: procediment fotogràfic, òptic, acústic, 

mecànic, digital, etc. utilitzat  per crear efectes especials. 
  
Nous creadors com el francès Georges Méliès o l’espanyol Segundo de Chomón es trobaven 
entre el públic de les primeres projeccions dels germans Lumière. Ells seran els precursors dels 
primers trucatges cinematogràfics, el precedent més clar de l’actual cinema d’animació. 
  
Méliès va quedar meravellat davant del cinematògraf i va voler comprar un d’aquests 
meravellosos aparells al germans Lumière, però aquests s’hi van negar. Finalment, es va 
construir el seu propi cinematògraf a partir d’un model de projector anglès i va convertir el seu 
teatre en una sala de projeccions. 
  
L’atzar va voler que un dia de 1896, gravant a la Plaça de l’Òpera de París, la màquina es 
bloquegés durant uns instants. Méliès va tornar a enganxar la pel·lícula i va continuar 
enregistrant. Més tard, quan va projectar el que havia enregistrat, es va adonar que un tramvia 
tirat per cavalls es convertia de cop i volta en un carruatge funerari. D’aquesta manera, parant 
la càmera, substituint els objectes o persones, i continuant rodant, va començar a fer un munt 
de trucatges per a pel·lícules com Viatge a la LLuna o 20.000 llengües de viatge en submarí, 
plenes de gags, totalment diferents als que el públic estava acostumat molt més divertits i plens 
de màgia. Havia descobert el trucatge cinematogràfic. A partir d’aquí, Méliès va continuar 
explorant les infinites possibilitats del trucatge: substitucions, sobreimpressions, maquetes... 
  
Algunes de les seves pel·lícules estan acolorides (pintades directament sobre el positiu de 
cel·luloide). Utilitzava colors bàsics: magenta, clan, verd, groc, color i carn. 
Cal comentar que el dinamisme de les seves pel·lícules el donava el muntatge i no el moviment 
de la càmera, ja que com si fos un espectador de teatre, encara utilitzava la càmera fixa per a 
les seves filmacions. 
  
Méliès descobreix les possibilitats il·lusòries d’un mitjà de reproducció que havia nascut per 
capturar la realitat visible. Les imatges en moviment no permetran només el coneixement del 
món, sinó també l’accés a allò imaginari. El cinema se situarà se situarà entre la vida i els 
fantasmes, la realitat i la il·lusió, el coneixement i l’espectacle, l’art i la indústria. 
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10. LES EINES DEL CINEMA 
  

               
  32                                           33                                             34 

 
32- Projector cinematogràfic Ossa teatre – Cinema Albèniz 8Girona) 1930-1950. 
33-  Càmera cinematogràfica. Gran Bretanya, vers 1920. 
34-  Fonògraf.  

 

Conceptes bàsics: 

 

• L’evolució del cinema ha estat molt ràpida evolucionant d’un espectacle visual a art i a 
una gran industria. 

 
• El cinema no és només imatge, sinó que té altres components: tècnics (el so, la 

il·luminació, el color, el format de pantalla, els decorats, la càmera, el projector...) i 
artístic (els actors, el vestuari, el maquillatge, el director...). 

  
A partir d’aquestes primeres pel·lícules el cinema va anar més enllà de ser una curiositat de 
fira. Va anar augmentant el temps de durada de les pel·lícules, els relats van ser cada vegada 
més complexos i van aparèixer les primeres sales estables de cinema. 
  
Tot i que les sales de cinema no han estat mai silencioses i el so sempre ha acompanyat la 
imatge en moviment (amb un piano, un tocadiscs, un orgue, una orquestra...), els primers 
intents de pel·lícules sonores es van fer amb el fonògraf, patentat per Edison el 1877. Aquest 
sistema tenia greus inconvenients de sincronia i per això se’n va buscar un de nou per tal 
d’enregistrar el so del film directament sobre la mateixa pel·lícula de cel·luloide. Aquest sistema 
que s’utilitzà per primera vegada l’any 1927 amb la pel·lícula El cantor de Jazz, encara perdura 
a l’actualitat. 
  
Tècnicament, el cinema evoluciona amb la maquinària (càmeres, projectors, empalmadores, 
focus de llum,etc), amb els grans formats de pantalla (davant un nou competidor que apareix el 
1930, la TV), amb el so, el color i les produccions cinematogràfiques (l’equip de producció cada 
cop serà més ampli i professional). El cinema es converteix en art perquè esdevé un nou mitjà 
d’expressió, i també en una gran indústria: una fàbrica de somnis. 
  
Paral·lelament a l’evolució tecnològica, el cinema va anar descobrint un llenguatge visual propi. 
Es donarà moviment a la càmera, potenciant així la força expressiva del primer pla, mostrar 
dues accions paral·leles, flash back que permet traslladar-se al passat, nous recursos narratius 
que faran del cinema un art. 
  
Ben aviat, però, apareixeran nous competidors en el món de la imatge. El primer aparell amb 
què haurà d’aprendre a conviure el cinema serà la televisió, que es generalitza els anys 1940- 
1950. Més tard el vídeo, els videojocs, Internet, i noves tècniques de representació visual que 
faran que el món de les imatges estigui en constant evolució. 
  
A part del cinema professional, també es fabricaran aparells per a cineastes amateurs. Entre el 
1922 i 1923, la casa Kodak va treure al mercat un film de format reduït (16mm), no inflamable, i 
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de revelat directament en positiu. A partir d’aleshores les principals indústries 
cinematogràfiques es van llançar a conquerir el mercat no professional amb la venda de tota 
classe de càmeres i projectors, fàcils d’usar i de baix cost. A Europa, la casa Pathé dominà el 
mercat amb el seu format de 9,5 mm i la gamma de productores Pathé Baby. Un exemple 
d’aquest cinema amateur de qualitat l’aporta el mateix Tomàs Mallol, amb les 32 pel·lícules que 
ha realitzat. 
  



Guia didàctica: passejades pels orígens del cinema 

11. EL CINE NIC 
  

    
 35                                                               36 

  
35- Projector infantil sistema NIC. Barcelona, 1931 
36-  Banda de dibuixos animats per a Cine NIC. Barcelona, 1942-1966 

 
Conceptes bàsics:  

  

●   És  un invent dels germans Nicolau (1931). És un projector de cinema infantil. Els 
nens podien crear i projectar les seves pel·lícules a casa. 

  
●   El Cine Nic, era un projector d’imatges dibuixades horitzontalment en dues línies sobre 

una banda de paper translúcid. Cada una de les línies era una part del moviment al fer 
rodar la banda s’alternaven les dues línies en la projecció. Amb aquesta alternança i 
l’obturador s’aconseguia projectar imatges animades. 

  
L’any 1931 els germans Nicolau van inventar el primer projector de cinema infantil, el Cine Nic, 
pensat perquè els nens i nenes poguessin projectar a casa pel·lícules i també crear les seves 
pròpies pel·lícules, imitant el que feien els seus pares que tenien projectors amateurs. 
  
El Cine Nic fou una joguina creada a Catalunya per l’empresa dels germans Nicolau (Nicolau, 
d’aquí ve el nom de la joguina). Consistia en un simple projector d’imatges dibuixades en una 
banda que tenien un moviment de només dos temps. Les imatges estaven dibuixades 
horitzontalment en dues línies sobre una banda de paper vegetal o translúcid. La línia superior 
corresponia a una part del moviment i la línia inferior a la segona part. Quan es feia girar la 
maneta, un mecanisme arrossegava la banda i gràcies a l’alternança en la projecció i a 
l’obturador s’aconseguia projectar imatges animades. 

 
El Cine Nic és considerat el precursor de tota una sèrie d’aparells (sobretot projectors) del 
cinema infantil que es van fabricar des dels anys 30 fins als 70, per exemple, el Cine Exin. 
  
L’èxit del Cine Nic fou rotund arreu de l’Estat espanyol i també a altres països on es va copiar i 
imitar, com per exemple França. Itàlia, Estats Units... 
 


