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La col·lecció Duran de daguerreotips del mNACTEC proporciona claus per 
poder apreciar aquestes veritables joies de la fotografia antiga, el virtuosisme 
dels treballs d’alguns dels primers fotògrafs i l’ús que d’aquestes obres va fer 
la societat del seu temps.

Després de l’aparició dels daguerreotips la mirada de l’ésser humà vers el 
món i vers si mateix quedarà modificada per sempre. Aquesta col·lecció ens 
permet obrir una finestra al passat més remot de la nostra moderna societat 
audiovisual i copsar-ne les primeres i fugisseres mirades. La fotografia, des de 
llavors, no ha deixat d’evolucionar  i el seu rol social ha continuat augmentant  
fins als nostres dies.

Óscar González aGuilar és membre del cos de titulats superiors, patrimoni 
artístic i conservadors de museus de la Generalitat de Catalunya. Llicenciat  
en Humanitats i diplomat en Telecomunicacions, actualment és cap de l’Àrea  
de Conservació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
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En les primeres fotografies, l’aura fa la seva última aparició 
en l’expressió fugissera dels rostres. És el que les fa tan  

melancòliques i incomparablement belles.

Walter Benjamin



8 LA COL·LECCIÓ DURAN  
DE DAGUERREOTIPS

NÚMERO D’INVENTARI

2360

Retrat d’home
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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preocupat per la seva imatge pública i ben avin-
gut amb els poders de l’època (l’any 1964 va ser 
nomenat fotògraf oficial honorari de l’Ajunta-
ment de Terrassa). Però més enllà de les seves afi-
nitats polítiques, cal remarcar-ne el gran interès 
per la fotografia, tant en el vessant tècnic com en 
l’històric, fet que el va convertir en un dels prin-
cipals col·leccionistes de material fotogràfic de 
l’Espanya del seu temps.

L’any 1979 Carles Duran va arribar a un acord 
amb la casa Kodak per fer donació de tota la 
seva col·lecció de material fotogràfic. Cinc anys 
més tard la mateixa Kodak, també amb la con-
formitat de Duran, feia donació a la Generalitat 
de Catalunya de tota la seva col·lecció d’objectes 
relacionats amb la història de la fotografia, que, 
finalment, formaria part del fons patrimonial del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Carles Duran

La col·lecció de daguerreotips del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) consta de 72 peces, fet que 

la converteix en una de les col·leccions més des-
tacades de Catalunya, no només pel nombre sinó 
també per la seva qualitat i pels autors que s’hi 
troben representats. La base d’aquest conjunt de 
daguerreotips, un total de 69, prové de la col·lec-
ció que va formar al llarg de la seva vida el fotò-
graf Carles Duran i Torrens (1911-2001).

Carles Duran va ser un dels fotògrafs més impor-
tants de Terrassa durant gran part del segle xx; 
va treballar com a retratista i, sobretot, com a fo-
tògraf de reportatge. Entre la seva extensa obra 
destaquen els treballs sobre esdeveniments i ce-
lebracions socials de l’època, l’activitat indus-
trial de la ciutat i, molt especialment, la riuada de 
l’any 1962. Carles Duran va ser també un home 



ELS INICIS  
DE LA  
FOTOGRAFIA



 

11El nou invent

El daguerreotip va néixer a França fruit d’una conjun-
ció fructífera entre la ciència i les belles arts, establerta 
l’any 1829 en l’acord de col·laboració que van signar 

un inventor inquiet, Joseph-Nicéphore Niepce (1765-1833), i 
un pintor preocupat pel vessant pràctic i comercial del seu 
art, Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851).

Uns anys després d’aquest acord, i ja mort Niepce, Daguerre 
va aconseguir, basant-se principalment en els treballs previs 
del seu difunt company (les heliografies), l’objectiu de plas-
mar de manera estable les imatges capturades amb la seva 
càmera obscura; havia nascut així la fotografia.

Tot i que els primers daguerreotips fets pel mateix Daguerre 
daten de 1837, es considera l’any 1839 com el de la seva in-
venció, ja que fou en aquest any quan es presentà al món el 
nou invent; primer, a través d’una breu notícia apareguda 
en el diari La Gazette de France i, posteriorment, d’una manera 
més oficial, en una sessió conjunta de l’Acadèmia de Ciències 
i la de Belles Arts a París el 19 d’agost de 1839. La presenta-
ció del nou invent venia avalada pel secretari i científic de 
l’Acadèmia de Ciències, François Aragó. Per mediació del 
mateix Aragó, l’Estat francès va comprar els drets sobre la 
nova tècnica i, atesa la transcendència del nou invent, els va 
posar a disposició de tota la humanitat «per l’interès de les 
ciències i de les arts».
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NÚMERO D’INVENTARI

2265
NÚMERO D’INVENTARI

2266

Retrat de Louis-Jacques Mandé Daguerre Retrat de Joseph-Nicéphore Niepce
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Boulevard du Temple, Louis-Jacques Mandé Daguerre, 1838. (PD) Domini públic.
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La daguerreotípia  
arriba a Catalunya

A Catalunya la notícia va arribar molt aviat, tot just vint 
dies després del primer anunci a La Gazette de France. La pri-
mera fotografia o daguerreotip de l’Estat espanyol també 
va tenir lloc a Catalunya, concretament a Barcelona, el dia 
10 de novembre de 1839, en una sessió pública convocada 
a través de la premsa i impulsada pels membres de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona Tomàs Mer, Jo-
sep Roura i Pere Felip Monlau. 

L’autor d’aquest primer daguerreotip va ser el gravador 
barceloní Ramon Alabern i Moles (1811-1888), que n’havia 
après la tècnica a París amb el mateix Daguerre. El motiu 
capturat en aquesta primera imatge fotogràfica van ser els 
edificis de la Llotja i de la casa Xifré des del Pla de Palau.

Gravat a l’acer, d’Antoni Roca. 
Il·lustració del llibre  
de Francesc Pi i Margall 
España, obra pintoresca en 
láminas. Barcelona, 1842. 
Biblioteca Nacional de 
Catalunya.
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Recreació del primer daguerreotip fet a Barcelona, per Ramon Alabern. L’acte va 
tenir lloc el 10 de novembre de 2014. Fotografia: Taller Daguerrotipo.
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Full volant amb el programa  
de l’acte de la realització  
del primer daguerreotip.  
El daguerreotip es va sortejar 
entre els assistents, els 
bitllets es van vendre a sis 
rals i va sortir premiat el 
número 56, però no es coneix 
el parador d’aquesta primera 
placa.

Encara que aquesta primera fotografia no s’ha conservat, 
tot apunta que va servir de base per a la realització d’un gra-
vat per part d’Antoni Roca per a la publicació de Francesc 
Pi i Margall España, obra pintoresca en láminas, de 1842.

El daguerreotip

El daguerreotip consistia en un full de coure banyat en pla-
ta per una cara que era polit i netejat fins a quedar com un 
mirall. La placa per la cara polida s’exposava a vapors de 
iode per tal de sensibilitzar-la; després es col·locava en una 
càmera i s’exposava a l’escena durant uns minuts. Poste-
riorment la placa s’exposava a vapors de mercuri per fer 
aparèixer la imatge latent. Per tal de fixar aquesta imatge, 
després calia banyar la placa en una solució concentrada de 
clorur de sodi (sal comuna), netejar-la amb aigua i deixar-la 
assecar. Les imatges així obtingudes presentaven inversió 
lateral i es veien a la vegada com a positives o negatives en 
funció de l’angle d’incidència de la llum. Els daguerreotips 
eren positius directes de càmera i, per tant, també peces 
úniques.

Acte de recreació del primer daguerreotip d’Espanya el 10  
de novembre de 2014 amb motiu del 175è aniversari de la primera 
fotografia feta a l’Estat espanyol. Activitat organitzada pel mNACTEC.
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19Les òptiques  
de les primeres càmeres

En el terreny de les òptiques, just després de la comu-
nicació pública de la invenció del daguerreotip es 
van introduir innovacions importants, que van fer 

possible escurçar considerablement els temps d’exposició 
que, inicialment, impedien la realització de retrats, ja que 
eren de prop de 20 minuts o superiors. 

Charles Chevalier, que havia estat l’òptic de confiança de 
Niepce i Daguerre, i que havia desenvolupat juntament 
amb Daguerre la primera càmera comercial de la història 
—la càmera Giroux, comercialitzada per la botiga parisen-
ca Chez Alphonse Giroux et Cie.—, va presentar l’any 1840 
un nou tipus d’objectiu intercanviable que permetia en una 
mateixa càmera fer fotografies de paisatges i els anhelats re-
trats, amb unes obertures equivalents a f/10 i f/5,2 respec-
tivament. El nou objectiu de Chevalier va ser denominat 
objectif double ou à verres combinés (objectiu doble o de lents com-
binades) i va ser el primer objectiu convertible de la història 
de la fotografia.

No obstant això, l’aportació més celebrada i reeixida en 
aquest camp va ser la del matemàtic hongarès József Miksa 
Petzval, que per primera vegada va utilitzar el càlcul numè-
ric per construir un joc de lents amb una obertura equiva-



20 lent a f/3,6. Aquest tipus d’objectiu, conegut popularment 
com a tipus Petzval i comercialitzat inicialment per la firma 
vienesa Voigtländer & Sohn, es va acabar imposant en el 
mercat gràcies a les prestacions superiors que aportava i va 
continuar en ús, amb algunes modificacions, fins ben entrat 
el segle xx. 

Les grans obertures dels objectius Petzval possibilitaven 
una gran lluminositat que accelerava la captura de les imat-
ges, però alhora reduïen molt la profunditat de camp, mo-
tiu pel qual el seu ús es va restringir bàsicament a la foto-
grafia de retrat. 

L’aberració esfèrica era un altre inconvenient en l’ús de 
les òptiques primitives i era ocasionada per una manca de 
convergència dels raigs lumínics en un mateix focus; això 
deformava la imatge a mesura que aquesta s’allunyava del 
centre, provocant un efecte borrós i una mica oníric.

Alguns dels efectes visuals propiciats per les mancances de 
les primeres òptiques han estat utilitzats per la fotografia 
contemporània pel seu poder evocador o per la seva capa-
citat de potenciar determinats efectes; el modern concepte 
de bokeh o els objectius Petzval que es fabriquen actualment 
per a càmeres digitals en són exemples.

Secció d’objectiu Petzval. 
Extret de NUGENT, Edward. 
Optics Light and Sight 
Theoretically and Practically 
Treated, with Their Application 
to Fine Art and Industrial 
Pursuits. London: Strahan and 
Co, 1870.
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Càmera Giroux de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts  
de Barcelona, 1839.  
Fotografia: © Arxiu Fotogràfic  
de Barcelona (AFB).
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Càmera de fotografiar de caixó o tiroir  
pel sistema de daguerreotips, fabricada  
a París amb òptica tipus Petzval  
de la marca Detheux-Bulard
Circa 1850 

NÚMERO D’INVENTARI

9257
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Objectiu tipus Petzval  
de la marca ANCne Mon Jamin Darlot  
model Cône Centralisateur 
Circa 1863-1866 

NÚMERO D’INVENTARI

2651
NÚMERO D’INVENTARI

2603

Objectiu tipus Petzval  
de la marca  

Voigtländer and Sohn
Circa 1860
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En aquest daguerreotip es pot observar una escena molt 
ben plantejada, en què l’autor ha col·locat els elements 
centrals de la composició a una mateixa distància de l’ob-
jectiu de la càmera, aconseguint que simultàniament rebin 
la nostra atenció tant el rostre de la jove com la carta que 
sosté. En un segon pla, i per tant desenfocats, es presen-
ten els elements secundaris que completen l’escena: la 
que sembla ser la mare de la jove, que es troba asseguda 
sostenint el sobre de la missiva, i un fons en el qual s’albira 
una cortina. L’escena té un marcat to narratiu i dóna a enten-
dre la llunyania d’un ésser estimat (al qual ella en algun mo-
ment podria haver enviat aquest daguerreotip com a prova 
d’amor?). El retocador va daurar acuradament les joies que 
llueixen les dues dones, i va gravar subtilment amb burí la 
superfície de la placa per simular l’escriptura de la carta.

El fet que la placa estigui exempta permet apreciar l’aber-
ració esfèrica que va introduir l’objectiu de la càmera, pro-
bablement tipus Petzval, i que amb el muntatge original 
hauria quedat tapada pel paspartú. Aquest efecte és espe-
cialment rellevant en els espais més allunyats del centre 
de la imatge, com les cortines i la part inferior dels vestits 
d’ambdues dones.

NÚMERO D’INVENTARI

2369

Retrat de dues dones
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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27L’acoloriment  
dels daguerreotips

A partir de la invenció del procés del viratge a l’or de 
les plaques per part d’Hippolyte Fizeau, en una 
data tan primerenca com el 1840, la superfície dels 

daguerreotips va guanyar estabilitat, i això va fer possible 
acolorir-los amb la finalitat de dotar-los encara d’un major 
realisme. Aquest procés es feia totalment de manera artesa-
nal per algun retocador, normalment especialitzat i amb 
formació artística, que sovint era miniaturista reciclat.

No obstant això, l’acoloriment dels daguerreotips no va ser 
immediat, i va suposar uns anys d’investigacions i recerques. 
Durant la dècada de 1840 es van portar a terme diverses pro-
ves per tal d’esbrinar les millors tècniques per aplicar el co-
lor. Les primeres proves amb pintures olioses no van reeixir, 
ja que es perdien tots els detalls i les gradacions de la imatge. 

Les següents experiències es van fer amb pigments secs i 
van ser molt més satisfactòries. A mitjan de la dècada de 
1840 ja hi havia diverses variants de sistemes d’acoloriment 
altament satisfactòries que es basaven en l’aplicació de pig-
ments en sec sobre la superfície de la placa amb fixadors, 
com ara la goma aràbiga o d’altres com la gelatina.



28 A principis de la dècada de 1850 es van començar a comer-
cialitzar estoigs complets per acolorir daguerreotips, que 
contenien els pigments més habituals i totes les eines neces-
sàries per aplicar-los. 

Malgrat tot, no és estrany trobar daguerreotips acolorits 
per aficionats o fotògrafs sense coneixements en la matèria, 
amb resultats més aviat dubtosos.

A vegades, a més del daurat amb pigment sobre l’àrea de les 
joies, hi ha casos en què el retocador ha utilitzat un punxó 
per marcar lleugerament la superfície de la placa a fi de do-
nar una petita sensació tridimensional en aquestes àrees de 
la imatge.

Detall d’un daguerreotip.  
Ús del punxó a la superfície 
d’una placa en la zona relativa 
al collaret i la polsera.
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Estoig de retoc del laboratori 
de daguerreotípia de la família 
Blanxart. Circa 1850-1855.
Fotografia: © Arxiu Fotogràfic  
de Barcelona, R. Torrella.
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NÚMERO D’INVENTARI

2319

Detall de retrat  
de dona jove

Autor desconegut
Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2310

Retrat d’home
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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En aquest cas, el retrat juga amb un element tan habitual 
com la tauleta i potser algun altre mecanisme que s’intueix 
darrere de la petita figura i que, segurament, permetia que 
la nena mantingués la posició durant el temps d’exposició. 
La imatge està magníficament il·luminada (acolorida) amb 
gran detall i realisme aplicant tons blaus, verds i grocs, tant 
a la figura de la nena com a la tela que cobreix la tauleta on 
es recolza. La recerca duta a terme sobre la col·lecció Duran 
sembla indicar que aquest daguerreotip podria haver estat 
fet per Casa Napoleon de Barcelona.

NÚMERO D’INVENTARI

2341

Retrat de nena
Casa Napoleon (atribuït)

Circa 1853-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2325

Retrat de dona jove
Autor desconegut

Circa 1840-1860 
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En aquestes dues peces es poden apreciar dos tipus de retoc: un primer tipus 
amb pigments en sec, que deixa veure els detalls i les gradacions de llum de la 
imatge, i un altre posterior, amb un aspecte més matusser, fet amb una capa de 
pintura opaca (a les flors i a les joies). NÚMERO D’INVENTARI

2328

Retrat de dona jove
Autor desconegut
Circa 1840-1860. 
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NÚMERO D’INVENTARI

2333

Retrat de dona jove
Casa Napoleon (atribuït)

Circa 1853-1860
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Els elements auxiliars de la composició guanyen protagonisme 
a través del retoc; la cadira en la qual es recolza la noia o la tela 
que cobreix la taula en el retrat del noi, en són exemples.

NÚMERO D’INVENTARI

2332

Retrat d’home jove
Mr. Fernando y Anaïs (Casa Napoleon)
Circa 1853 -1860



38

NÚMERO D’INVENTARI

2356

Retoc fet sobre el rostre, 
les mans, el blanc de la 

camisa i el daurat de 
l’agulla de la corbata.

Detall de retrat d’home jove
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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En aquest cas l’acoloriment del xal ocupa una part impor-
tant de la imatge, fent destacar aquesta peça de roba per 
sobre d’altres elements de la composició.

NÚMERO D’INVENTARI

2370

Retrat de dona
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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41Temps d’exposició: el retrat

A causa de l’escassa sensibilitat de les plaques i la poca 
lluminositat dels objectius de les primeres càmeres, 
els primers daguerreotips necessitaven un temps 

d’exposició que, en funció de les condicions meteorològi-
ques, podia ser superior als 20 minuts. Amb aquests condi-
cionants era impossible captar res que no estigués en repòs 
absolut, fet que dificultava l’obtenció de retrats nítids.

La necessitat de fer retrats va donar pas a una cursa tecno-
lògica per tal d’escurçar el temps d’exposició; millorant les 
òptiques de les càmeres i la sensibilitat de les plaques es va 
aconseguir que el retrat es pogués obtenir amb una exposi-
ció inferior a un minut des de principis de la dècada de 1840. 
Tot i aquesta reducció dels temps d’exposició, el fet de posar 
durant més d’uns segons sense moure’s continuava resultant 
un exercici d’una gran dificultat per als retratats. Aquest fet 
explica, en part, l’ús habitual de tauletes per recolzar el braç 
i assegurar la postura i també la utilització de mecanismes 
externs que fixaven el cos i que eren convenientment dissi-
mulats sota la roba o darrere la figura del retratat. 

El mal tràngol que suposava haver de posar immòbil per 
fer-se un daguerreotip va ser un motiu habitual de mofa a 
les seccions humorístiques de la premsa de l’època.

Primer retrat: Robert 
Cornelius (autoretrat), 1839. 
Library of Congress (PD) 
Domini públic.
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Vinyeta de Harper’s Weekly, 19 de març de 1859.

Vinyeta de Punch / 
Almanack, 1855, satiritzant 
els problemes amb el temps 
d’exposició als daguerreotips.  
© Heidelberg University 
Library.

Il·lustració de The History 
and Practice of the Art of 
Photography, pàg. 57. Enginy 
per fixar la postura corporal 
durant la realització d’un 
daguerreotip.

Un dels mecanismes més freqüents per immobilitzar el cos 
durant la sessió fotogràfica era la cadira de daguerreotípia, 
que disposava d’un filferro a l’altura del cap per tal de fi-
xar-ne la posició.

Aquesta necessitat de mantenir fixa la postura del cos durant 
el llarg temps d’exposició és la causa que en molts retrats 
al daguerreotip els protagonistes mostrin una certa rigidesa 
corporal. També els nens, en ocasions, sortien borrosos per 
la impossibilitat que s’estiguessin quiets durant les pesades 
sessions d’estudi.
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NÚMERO D’INVENTARI

3040

Cadira de daguerreotípia
Circa 1860
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La postura hieràtica del retratat delata, 
molt probablement, l’existència 
d’algun sistema de fixació corporal.

NÚMERO D’INVENTARI

2338

Retrat d’home
Enrique Lorichon

1848
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NÚMERO D’INVENTARI
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NÚMERO D’INVENTARI

2309

Retrat d’home
Autor desconegut

Circa 1840-1860

Retrat d’home
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2311

En aquesta peça també es fa evident el possible ús d’algun 
tipus de sistema de fixació corporal, que podria explicar tant 
la posició forçada i seriosa de l’adult com l’expressió quasi 
soferta de la nena.

Retrat d’home i nena
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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En aquest daguerreotip la imatge del nen 
apareix moguda per la lògica falta de dis-
ciplina de la mainada a l’hora de posar.

Retrat d’home i nen
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2363

Retrat d’home
Autor desconegut

Circa 1840-1860



ELS AUTORS



 

51L’autoria dels daguerreotips

La introducció de la daguerreotípia a Catalunya va 
anar a càrrec d’homes de ciència que ràpidament van 
deixar pas a professionals, vinguts sovint de França i 

moltes vegades itinerants, que, a més de fer daguerreotips, 
també venien material fotogràfic i feien cursos de formació 
sobre la nova tècnica. Poc temps després d’aquests pioners, 
es constitueixen els primers estudis estables de daguerreotí
pia a les principals ciutats de l’Estat, entre les quals Barce
lona destacava com una de les més actives. 

Malauradament, en moltes ocasions la tasca d’esbrinar l’au
tor d’un daguerreotip esdevé impossible, ja sigui perquè la 
peça mai va ser signada o perquè les intervencions succes
sives a les quals sovint han estat sotmeses aquestes peces 
n’han esborrat els rastres.

No obstant això, la premsa de l’època, les signatures fetes 
en ocasions sobre la superfície de les plaques o les etiquetes 
que han sobreviscut al revers d’alguns daguerreotips pro
porcionen pistes que, a poc a poc, han permès als historia
dors conformar un univers d’autors entre els quals, fins i 
tot, es podrien establir estils de gabinet fotogràfic.
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Etiquetes del revers d’alguns 
daguerreotips.

Caricatura d’una publicació de l’època. En primer terme i perseguint un client que no 
vol pagar, apareix el retratista Franck (el més popular de Barcelona durant aquests primers 
anys de la fotografia). En segon pla, es fa una caricatura de la Casa Napoleon.  
«La retromanía», El Café, Barcelona, 27 de març de 1859, p. 5. Fotografia: © Pep Parer.

Els primers estudis

A Barcelona van treballar molts retratistes durant les 
dècades de 1840 i 1850, i ràpidament es va crear un 
entorn de forta competència entre els diferents estu

dis de la ciutat. Aquests estudis s’instal·laven habitualment 
als àtics dels edificis per tal d’aprofitar al màxim la llum 
natural, ja que la il·luminació artificial de l’època no tenia 
prou prestacions per a les òptiques poc lluminoses de les 
primeres càmeres.
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L’estudi fotogràfic iniciat per Antonio Fernández Soriano (1827-1916) i la seva 
dona, Anaïs Tiffon (1831-1912), conegut popularment com Casa Napoleon, es va 
convertir en el principal estudi de Barcelona durant la segona meitat del segle xix 
i bona part del xx. El seu èxit els va permetre entrar en contacte amb la societat 
burgesa del moment i, alhora, també formar-ne part. Van ser, en definitiva, un 
model a imitar per a molts estudis de fotografia de la ciutat, i fins i tot van obrir 
delegacions, a través de diferents deixebles de la saga familiar, a Madrid i també 
a Palma. Al llarg de més de cent anys d’història, van passar per la Casa Napoleon 
els personatges més rellevants de la societat de l’època, inclosos els membres 
de la reialesa espanyola. Regentat per diversos membres de la nissaga familiar, 
l’estudi va tancar les portes definitivament l’any 1966.

NÚMERO D’INVENTARI

2347

Retrat d’home
Mr. Fernando y Anaïs 
(Casa Napoleon)
Circa 1853-1860
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2352

En aquest daguerreotip emmarcat es pot veure una dona enmig de dues nenes; 
molt probablement es tracta d’una mare i les seves filles. La disposició de les 
tres figures manifesta, a més d’una gran sensibilitat, un alt grau de coneixement 
de l’ofici: la figura materna al centre de la composició mira directament a la cà-
mera i les nenes que l’acompanyen giren les cares cap a l’objectiu, accentuant la 
simetria del conjunt i enfortint la sensació de vincle maternofilial entre les tres 
figures. L’autor també mostra mestratge en la fixació corporal de les retratades, 
que resulta natural; la mare i la filla petita es troben assegudes i la germana gran 
es recolza amb les mans entrellaçades a l’espatlla de la mare, en una postura 
molt familiar que alhora facilita l’adopció d’una posició fixa i estable per a la presa 
de la placa. La llum lateral també contribueix a realçar les figures i a dotar d’ex-
pressivitat els rostres, mostrant una mirada tímida en les nenes i entre franca i 
divertida en la mare. La placa està il·luminada amb tons blaus, blancs i daurats 
en el cas de les joies.

Aquesta reeixida i bonica imatge és obra d’Enrique (o Henri) Lorichon i correspon 
a la seva estada a Madrid, on va col·laborar amb un tal Martínez l’any 1850, com 
consta en la signatura del lateral de la placa: «Lorichon y Martínez 1850».

Lorichon és un dels autors més destacats presents a la col·lecció Duran, i va fer 
algunes estades a la ciutat de Barcelona des de l’any 1833. Era d’origen francès 
i com tants d’altres companys de professió tenia formació artística, en aquest 
cas com a miniaturista. Va exercir en diverses ciutats d’Espanya, on a vegades 
col·laborava com a miniaturista o fotògraf amb artistes locals, produint treballs 
de gran qualitat. 

Retrat de mare i filles
Lorichon y Martínez

1850
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L’autor d’aquesta peça és un fotògraf anomenat Mattey, probablement d’origen 
francès. Va tenir estudi al carrer Santa Madrona número 12 de la ciutat de Barce-
lona fins al 1848, període al qual correspon aquest retrat. Posteriorment va tras-
lladar el seu estudi a d’altres emplaçaments de la Ciutat Comtal. Com la majoria 
d’autors, també va fer servir altres tècniques fotogràfiques. Mattey va exercir a 
la ciutat almenys fins a la dècada de 1860.

NÚMERO D’INVENTARI

2361

Retrat de dona
Mattey

Circa 1848
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Els autors d’aquest retrat són Franck i Wigle. Franck era, en realitat, el pseudò-
nim del francès François-Marie-Louis-Alexandre Gobinet de Villecholles (1816-
1906), aristòcrata i retratista parisenc que va arribar a Barcelona fugint de la 
revolució de 1848. A partir de l’any 1858 apareix associat amb el també francès 
Alejandro Wigle, que havia estat litògraf amb taller al carrer Plateria número 18 
de Barcelona.

NÚMERO D’INVENTARI

2335

Retrat de família
Franck i Wigle
Circa 1858-1860



EL RETRAT  
BURGÈS



 

59Un nou mitjà

L’aparició del daguerreotip va coincidir en el temps 
amb l’auge social de la classe burgesa, que obtenia 
els primers rèdits d’una revolució industrial que ha-

via començat unes dècades abans als països més desenvolu-
pats de l’època, com la Gran Bretanya o França.

El retrat fet amb la tècnica de la daguerreotípia va ser acollit 
àmpliament per la burgesia com a mitjà de representació, en 
detriment d’altres sistemes més costosos com la miniatura o 
el retrat a l’oli, utilitzats de manera extensa per l’aristocràcia 
i dels quals el daguerreotip va rebre influències. 

Dama vestida de blau.  
Miniatura. Aquarel·la i guaix 
sobre paper. Circa 1830.  
Inv. 566. Col·lecció Eloy Martínez 
Lanzas-de las Heras, Tarragona.



60 El daguerreotip era, doncs, un tipus de fotografia d’estudi 
amb unes fórmules fixes en concordança amb les modes de 
l’època i que tenia com una de les seves funcions principals 
la projecció dels valors burgesos.

En aquest tipus d’imatges els personatges es feien retratar 
amb el seu millor vestuari i empolainats amb joies i penjolls, 
que, a més, eren habitualment il·luminats. Aquestes fórmu-
les rígides de l’època fan que les expressions corporals i les 
mirades dels personatges de la majoria de daguerreotips re-
sultin similars per al públic actual. 

Més enllà de les fórmules i dels cànons del moment, des 
d’un punt de vista modern, els daguerreotips també poden 
apreciar-se per altres aspectes més relacionats amb la natu-
ralesa dels personatges que mostren. En aquest context, a 
vegades la manca de perícia dels retratistes o la indisciplina 
dels retratats proporcionen precisament les escenes més in-
teressants, ja que permeten entreveure aspectes personals 
que ajuden a comprendre aquella època.

Detall de la litografia.  
La Daguerreotypomanie, Théodore 

Maurisset, 1839. Open Content Program, 
Museu J. Paul Getty.
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Aquest daguerreotip, que mostra un magnífic estat de con-
servació, utilitza moltes de les fórmules més habituals en el 
retrat burgès, tant en relació amb la postura del subjecte com 
amb la del seu vestuari. En relació amb la indumentària des-
taquen els complements de vestuari masculí, en aquest cas 
el bàcul i el barret de copa, que aprofundeixen en una imatge 
de respectabilitat i èxit social. Era habitual que els estudis 
disposessin de complements de vestuari com barrets, bas-
tons i, fins i tot, joies per dignificar més la imatge del retratat 
si es considerava que això era necessari. Aquesta voluntat de 
projectar èxit social era també el motiu pel qual es dauraven 
les joies com a símbol de prosperitat i riquesa.

NÚMERO D’INVENTARI

2357

Retrat d’home
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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En aquest cas es tracta d’un retrat burgès típic que segueix 
també les fórmules habituals, aquesta vegada substituint el 
bastó per un cigar i buscant una posició distesa que mostra 
seguretat i confiança en un mateix. NÚMERO D’INVENTARI

2306

Retrat d’home
P. Giménez

Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI
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Retrat de dona
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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En el cas dels retrats femenins, els complements utilitzats són objectes amb una 
finalitat més aviat decorativa i també a la moda de l’època. Així doncs, és habi-
tual que les dones tinguin a les mans ventalls, mocadors o també llibres en un 
to més aviat pietós i, de la mateixa manera que en els retrats masculins, les joies 
apareixen daurades molt freqüentment.

NÚMERO D’INVENTARI

2348

Retrat de dona
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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Retrat de dona
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2321

Retrat d’home
Autor desconegut
Circa 1840-1860



LA FOTOGRAFIA  
ENCASTADA 



 

71Els estoigs

En la consideració dels daguerreotips com a objec-
tes de col·lecció mereixen una menció els sistemes 
de protecció i muntatge de les plaques. A banda del 

muntatge en marc, els daguerreotips també es presentaven 
en estoigs diversos; des d’Amèrica es va introduir un nou 
tipus d’encapsulat anomenat union case. 

Les union cases van ser patentades l’any 1854 als Estats Units 
d’Amèrica pel daguerreotipista Samuel Peck. Es feien amb 
shellac, material termoplàstic integrat per la unió d’una resina, 
serradures i productes químics com ara colorants. S’ha do-
cumentat un gran nombre de dissenys diferents per a aques-
tes union cases, on es recreaven en relleu gravats de l’època, 
motius florals i escenes bíbliques o de la història americana, 
entre d’altres. Molts d’aquests sistemes d’encapsulament es 
van continuar usant en les tecnologies posteriors al daguer-
reotip, com en el cas dels ambrotips o els ferrotips.

També van sovintejar els estoigs elaborats amb fusta i fol-
rats amb pell, habitualment repujada i daurada amb un 
gran nombre de variants i dissenys. També es van fer d’altres 
muntatges més elaborats i exclusius, com ara penjolls i joies 
diverses (joieria daguerriana).
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NÚMERO D’INVENTARI
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Estoig en forma de llibre. Disposa de tapes de laca amb incrusta-
cions a la superfície i diferents decoracions daurades a l’interior.

Aquests sistemes de presentació i alhora de conservació pre-
ventiva de les plaques van tenir un desenvolupament ràpid 
i van arribar a una sofisticació i bellesa considerables, mos-
trant el grau de reverència, quasi de culte, que suscitaven les 
primeres fotografies. 

Patent de Samuel Peck  
de 1854 a Google Patents.

Retrat de dona
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2301, 2302,  
2303 i 2307

Capses union case de 
daguerreotips diversos 
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NÚMERO D’INVENTARI

2301

La imatge mostra una figura que, malgrat seguir les fórmu-
les pròpies de la fotografia al daguerreotip (un subjecte as-
segut al costat d’una taula vestit a la manera burgesa de 
l’època), també presenta alguna particularitat que la fa es-
pecialment interessant. En primer lloc, el fet que el subjec-
te no s’hagi tret el barret per a la realització del retrat, com 
passa en la majoria de les ocasions, en les quals aquest 
complement masculí acostuma a trobar-se sobre la taula. 
També resulta especialment encertada la inclinació en dia-
gonal del cos, amb la qual el fotògraf aconsegueix donar 
una expressió més natural al model, alhora que fixa la seva 
posició d’una manera còmoda perquè la seva figura no surti 
moguda. Tot això proporciona una il·lusió d’instantània en 
mostrar una gestualitat espontània i expressiva que confe-
reix un caràcter gairebé entranyable al protagonista.

Aquesta peça és una bona mostra del format americà d’en-
capsulat anomenat union case.

Obrint un daguerreotip.

Retrat d’home
Autor desconegut
Circa 1840-1860
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Retrat d’home jove
Autor desconegut

Circa 1840-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2311, 2305,  
2319 i 2323

Aquests tipus d’estoigs folrats amb cuir repujat també 
van ser molt habituals per presentar els daguerreotips.

Estoigs de cuir de 
daguerreotips diversos



EL RETRAT  
ERÒTIC  



 

79El retrat eròtic i el nu artístic

La daguerreotípia va incorporar poc després de la 
seva invenció els principis sistematitzats per Charles 
Wheatstone en relació amb la visió estereoscòpica, 

de manera que a la dècada de 1850 es van començar a pro-
duir plaques en aquest format. El format estereoscòpic va 
ser molt utilitzat en els retrats de temàtica eròtica. Aquests 
tipus de daguerreotips estaven pensats per al gaudi privat i 
s’havien de visualitzar amb l’ajuda d’un visor estereoscòpic, 
que creava la il·lusió òptica de tres dimensions. Aquesta 
manera d’observar els daguerreotips recorda inevitable-
ment el fet furtiu de mirar pel forat d’un pany.

La línia divisòria entre el nu artístic i el retrat eròtic sempre 
ha estat poc definida i difícil d’establir. En aquest context 
cal assenyalar que ja de manera primerenca va existir un 
circuit per a l’intercanvi i la comercialització d’imatges de 
temàtica eròtica, que en general no solien anar signades i 
sovint s’identificaven com a nu artístic, i en les quals es retra-
taven models nues de manera més o menys explícita.

Alguns dels autors que van signar els seus treballs van tenir 
problemes amb la justícia, com va ser el cas del fotògraf 
francès Félix-Jacques Moulin.
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Two Standing Nudes, Félix-Jacques Moulin, circa 1850. 
Metropolitan Museum of Art. (PD) Domini públic.
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NÚMERO D’INVENTARI
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Retrat de nu femení
(estereoscòpic)
Autor desconegut
Circa 1851-1860
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El bany turc,  
de Dominique Ingres, 1862, 
Museu del Louvre. Wikimedia 
Commons. (PD) Domini públic.
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En aquesta imatge es pot apreciar una es-
cenografia en què dues dones, que ves-
teixen només un mocador al cap a mode 
de turbant, jeuen a terra dins d’una estan-
ça que simula un harem. Aquest gust per 
l’Orient i la fantasia occidental de l’harem 
va ser molt propi del segle xix, i l’escena 
de l’harem és recollida a diverses obres 
pictòriques d’aquell període per artistes 
com Ingres, Fortuny o Delacroix, entre 
d’altres.

Retrat de nu femení 
(estereoscòpic)
Autor desconegut
Circa 1851-1860
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Retrat de nu femení
(estereoscòpic)

Autor desconegut
Circa 1851-1860
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NÚMERO D’INVENTARI

2365

En aquestes dues peces es pot observar un tractament del 
cos femení diferent respecte al de les anteriors. Ja no hi 
apareix una escenografia, tret d’unes joies que semblen 
una excusa per mostrar el cos d’una manera molt més di-
recta i frontal, amb les models mirant directament a l’objec-
tiu de la càmera.

Retrat de nu femení
(estereoscòpic)
Autor desconegut
Circa 1851-1860
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DAGUERREOTIPS



 

87La fragilitat de les plaques

El secretari i científic de l’Acadèmia de Ciències fran-
cesa François Aragó va pronunciar una frase que rà-
pidament es va fer famosa en comparar la superfí-

cie d’una placa de daguerreotip amb la delicadesa de l’ala 
d’una papallona. 

Certament Hippolyte Fizeau en una data tan primerenca 
com l’any 1840 havia descobert la possibilitat d’estabilit-
zar aquesta superfície amb l’aplicació d’una solució de clo-
rur d’or, procés conegut com viratge a l’or. No obstant això, 
aquesta major estabilitat no canviava el fet que el procés de 
revelatge de la daguerreotípia no fes ús d’aglutinants i que, 
per tant, un simple contacte amb els dits pogués ocasionar 
danys greus a la imatge.

Aquesta fragilitat extrema va fer necessari el desenvolupa-
ment progressiu d’un conjunt de peces que protegien la pla-
ca i que, posteriorment, van rebre el nom de paquet daguerrià. 
Aquest conjunt estava format per la mateixa placa, el sepa-
rador que feia la funció de paspartú, el vidre protector i el 
preservador que unia tot el conjunt. Internament, a més, un 
paper adhesiu segellava el muntatge per impedir l’entrada 
d’agents externs i prevenir l’oxidació. 
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COMPOSICIÓ DEL PAQUET DAGUERRIÀ PER ESTOIG. 

Malgrat totes aquestes mesures, no és estrany que en els 
seus més de 150 anys d’història, molts daguerreotips hagin 
estat sotmesos a manipulacions o tractaments inadequats, 
que malauradament a vegades han empitjorat el seu estat 
de conservació. 

Un exemple d’aquests tractaments inadequats és l’ús de pro-
ductes no contrastats per intentar netejar les plaques, que ha 
provocat danys a llarg termini. El cas més conegut és el d’un 
producte anomenat tiourea, utilitzat a mitjan segle xx, i que va 
provocar en moltes plaques un efecte perniciós denominat 
col·loquialment sarampió daguerrià.

En definitiva, si es vol preservar l’important patrimoni que 
representen els daguerreotips, s’ha de tenir en compte que 
mai no s’han d’obrir els paquets daguerrians si no ho fa un 
restaurador especialitzat. De la mateixa manera, les condi-
cions de conservació d’un daguerreotip sempre han de ser 
validades per un professional.

Placa

Capsa

Separador de metall o paper

Vidre protector

Preservador



L
a

 d
e

g
r

a
d

a
c

ió
 d

e
L

s
 d

a
g

u
e

r
r

e
o

t
ip

s 

89

Forta oxidació perimetral 
ocasionada per un segell  
en mal estat.

En aquest detall es pot apreciar com els 
intents de neteja han ocasionat nombroses 
abrasions sobre la superfície de la placa, 
causant danys irreparables.
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En aquesta peça es pot apreciar que a l’espai de la imatge que correspon al fons 
s’ha portat a terme una neteja amb una tècnica inadequada que ha mal mès la 
superfície de la placa, tot i que en aquesta intervenció infructuosa sembla que es 
va respectar la figura protagonista del retrat.NÚMERO D’INVENTARI

2350

Retrat d’home
Mattey

Circa 1848 
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Aquest daguerreotip va patir en algun moment de la seva història una intervenció 
que va esborrar completament la banda esquerra de la imatge, fet que posa de 
manifest els danys greus que han ocasionat les intervencions fetes per persones 
no qualificades. NÚMERO D’INVENTARI

2349

Retrat de dona gran
Franck
Circa 1848-1858
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RECERCA SOBRE  
LA COL·LECCIÓ DURAN  
DE DAGUERREOTIPS
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La recerca d’informació al voltant d’una col·
lecció de daguerreotips —esbrinar la pro·
cedència del fons o qui són les persones 

retratades— és una tasca feixuga que en molts 
casos esdevé impossible per la manca de pistes 
que puguin conduir a conclusions més o menys 
plausibles sobre els autors o els retratats. També 
hi afegeix dificultat el fet que en moltes ocasions, 
com sembla ser en aquest cas, les col·leccions es 
formen amb exemplars de procedències diverses 
i, fins i tot, de diferents territoris, aspecte que di·
ficulta la traçabilitat de les peces i la recerca de 
bones fonts d’informació. 

Sobre la col·lecció Duran, s’ha fet una recerca a 
partir de la bibliografia especialitzada (cada ve·
gada més àmplia i detallada), els diaris de l’èpo·
ca i la documentació personal que es conserva 
del mateix Carles Duran. Aquesta última font 
inclou les factures de compra de gran part de les 
peces de la seva col·lecció, que proporcionen una 
pista valuosa per obtenir una mica més d’infor·
mació sobre el conjunt de daguerreotips. Malau·
radament, en aquestes factures només hi ha una 
breu descripció del daguerreotip, insuficient en 
la majoria de casos per poder·los identificar de 
manera individual; tot i així, es pot intentar ex·
treure’n alguna conclusió relativa al conjunt. 

En aquest context, el primer que crida l’atenció 
és que Duran adquireix el fons de daguerreotips 

en un període de temps relativament curt i con·
cret, entre els anys 1968 i 1972. Una altra dada 
important respecte a aquestes compres és que la 
majoria es fan a través d’antiquaris de Barcelona, 
d’acord amb la distribució següent:

Arte Antiguo Petritxol (Joaquín Alavedra)

59 daguerreotips (comprats el gener i maig de 1971)

Babil Tobajas Galindo

1 daguerreotip (comprat el 1969)

Enriqueta Pérez Pagès

4 daguerreotips (comprats el 1968 i 1970)

J. Nicolau

2 daguerreotips (comprats el 1968)

Joaquín Barrés

8 daguerreotips (comprats el 1968, 1969, 1971 i 1972)

Juan Sánchez

8 daguerreotips (comprats el 1969 i 1971)

María Feliu García

1 daguerreotip (comprat el 1968)

Miquel Nicolau Puig

2 daguerreotips (comprats el 1968)

R. Selvaggio

14 daguerreotips (comprats el 1968 i 1969)

Yelmo Antigüedades

5 daguerreotips (comprats el 1969, 1971 i 1972)

Antiquari sense identificar

2 daguerreotips (comprats el 1969)
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Una dada que es desprèn d’aquesta relació, i que 
convé destacar, és el nombre total de peces con·
signades com a daguerreotips, ja que sumen un 
total de 106, xifra que no coincideix amb els 69 
procedents de la col·lecció Duran i conservats 
ara al mNACTEC. Es podria pensar que Duran 
va vendre algun exemplar de la seva col·lecció 
abans de fer·ne donació a Kodak el 1979, però 
aquesta hipòtesi queda pràcticament descartada 
en veure que al catàleg de l’exposició feta per 
Carles Duran el 1974 hi ha referida la mateixa 
quantitat de 69 daguerreotips. Aquest fet fa su·
posar que els antiquaris van fer passar algun am·

brotip o ferrotip per daguerreotip, o bé per error 
o bé intencionadament. Aquesta teoria de la con·
fusió entre daguerreotips, ambrotips i ferrotips 
en les relacions que consten a les factures queda 
confirmada en llegir la descripció d’un suposat 
daguerreotip en una factura de R. Selvaggio de 
l’any 1969, en la qual apareix com a concepte el 
text següent: «Por un daguerrotipo con estuche 
representando carromato de la Banca J. Oller 
del siglo pasado». La imatge descrita en aquesta 
factura es correspon amb la que recull un dels 
ferrotips del mNACTEC, també provinent de la 
col·lecció de Carles Duran.

NÚMERO D’INVENTARI

2230

Carruatge Banca J. Oller 
(Ferrotip). 

Autor desconegut. 
Segona meitat del segle xix
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95Tornant a la relació de factures de compra dels 
daguerreotips de Duran, destaca la presència 
d’algun col·leccionista particular de renom, com 
Miquel Nicolau Puig, i la descendent d’una il·lus·
tre nissaga del món de la fotografia barcelonina, 
María Feliu García, hereva de la família propie·
tària de la famosa Casa Napoleon. Des d’aquest 
reputat estudi fotogràfic es va emetre una altra 
de les poques factures d’on es pot extreure al·
guna conclusió relativa a una peça concreta. En 
aquesta factura hi consta com a concepte «Por 
un Degarrotipo de figura de nena», que podria 
correspondre al daguerreotip número 2341 de la 
col·lecció del museu. Aquesta peça, d’altra ban·
da, està ben enfocada i finament il·luminada, tal 
com correspon a un estudi de la categoria dels 
Napoleon.

La tesi que la fal·lera sobrevinguda de Duran per 
la daguerreotípia, a finals dels anys seixanta del 
segle xx, tingués com a objectiu augmentar el 
prestigi de la seva col·lecció fotogràfica, potser 
amb vista a futurs actes de difusió, adquireix cer·
ta versemblança si es té en compte que la factura 
més quantiosa econòmicament, i en la qual fa la 
principal compra de la majoria de les seves fo·
tografies identificades com a daguerreotips (un 
total de 59), és del 5 de maig de 1971 a l’establi·
ment Arte Antiguo Petritxol. Tres mesos després 
de l’emissió d’aquesta factura, al mes d’agost, el 
NO·DO va dedicar un reportatge a la col·lecció 
fotogràfica de Duran. Tal com s’ha assenyalat, 
tres anys més tard d’aquesta data, el 1974, la seva 
col·lecció va ser també objecte d’una exposició 
a Terrassa amb el patrocini de l’Ajuntament de 
la ciutat. En tot cas, aquesta voluntat d’ampliar 

el seu fons per motius relacionats amb actes de 
difusió no exclou que l’interès de Duran per 
aquesta tècnica fotogràfica, especialment a partir 
d’aquell moment, fos més o menys constant fins 
al final de la seva vida.

Respecte als orígens de l’adquisició de les peces 
de Duran, cal assenyalar que el fet que la majoria 
siguin antiquaris de Barcelona augmenta les pro·
babilitats que alguns daguerreotips fossin origi·
nàriament de famílies catalanes potser vingudes a 
menys, que haurien venut les antigues fotografies 
familiars. En qualsevol cas, el vincle familiar entre 
els personatges d’alguns daguerreotips queda de·
finitivament confirmat si s’observen atentament 
les imatges. D’aquesta manera, es pot comprovar 
que el nen del daguerreotip 2344 és el mateix que 
apareix amb una nena al número 2337. 

El retrat del nen amb gorra és probablement un 
altre dels daguerreotips que es poden identificar 
amb una factura concreta, en aquest cas de l’an·
tiquari Yelmo del mes de setembre de 1969, que 
conté la descripció següent: «...1 degarrotip con 
marco con figura de niño con gorra...». Aquesta 
peça és l’únic daguerreotip, ambrotip o ferrotip 
del museu en què apareix retratat un nen amb 
gorra. Curiosament, en aquesta factura no es fa 
referència a l’altre daguerreotip en què també 
surt aquest personatge. Durant el procés de res·
tauració d’aquesta peça, s’ha descobert una ins·
cripció en llapis al revers de la imatge.

Un altre cas confirmat de relació entre personatges 
de diferents daguerreotips és el que protagonitza 
la parella del daguerreotip 2353. En aquest cas, hi 
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Retrat de parella jove
Autor desconegut

Circa 1840-1860

NÚMERO D’INVENTARI

2337

Retrat de nen amb gorra 
Autor desconegut

Circa 1840-1860

NÚMERO D’INVENTARI

2340

Reconstrucció de les restes d’escriptura 
mig esborrada del revers del marc  

del daguerreotip 2344.
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97ha dues imatges més que es poden relacionar amb 
aquest retrat: el magnífic daguerreotip de Lori· 
chon i Martínez amb número 2352, que mostra una 
dona amb les seves dues filles, i la peça 2358 dels 
mateixos autors, que retrata el marit en solitari.

Tot i aquests indicis, hi ha poques proves irre·
futables que facin referència a la procedència 
geogràfica de la majoria de les peces. En aquest 
sentit, s’han pogut establir amb certesa les proce·
dències següents: en nou casos els daguerreotips 
provenen d’estudis de Barcelona, i n’hi ha clars 
indicis en un parell més d’imatges; en tres casos 
els daguerreotips s’han fet molt probablement a 
Madrid; en un cas a Châlons·sur·Marne (França), 
i finalment tot sembla indicar que dues peces més 
provenen de Colòmbia. La resta, ja en el camp de 
les especulacions, podria procedir d’altres parts 
de l’Estat o de França. També s’ha de tenir en 
compte que, tal com ha assenyalat Lee Fontane·
lla amb relació a la col·lecció del Museu Frederic 
Marès, en el cas dels daguerreotips provinents 
de l’antiquari Ruggiero Selvaggio (nascut a Pa·
lerm), podria haver·hi la possibilitat que alguna 
de les imatges provingués d’Itàlia, tot i que no es 
disposa de cap prova que confirmi aquesta pos·
sibilitat en el cas dels daguerreotips del museu.

Pel que fa a les datacions de les peces, les úniques 
que s’han fixat amb certesa fins ara oscil·len entre 
els anys 1845 i 1856. Les poques datacions directes 
que s’han pogut fer han estat possibles gràcies a 
les signatures amb data fetes amb burí sobre la 
superfície d’algunes de les plaques. La resta de 
datacions s’han dut a terme de manera indirec·
ta, a partir de les etiquetes adherides en el revers 

NÚMERO D’INVENTARI

2353

Detall  
de retrat  
de parella
Circa 1850-1860

NÚMERO D’INVENTARI

2358

Detall de retrat  
d’home 

Enrique Lorichon
1850
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d’algunes peces emmarcades i, encara de manera 
més aproximada, pels acabats tant dels encapsu·
laments com dels mateixos paquets daguerrians.

Aquestes informacions són, doncs, escasses atès 
el volum de la col·lecció. És d’esperar que les 
intervencions futures sobre alguns dels daguer·

Litografia. Nadala del repartidor del Diario de Barcelona. 
Alejandro Wigle (dibuixant). Mitjan segle xix.  
Documentació del Centre de Cultura Popular.

reotips per millorar·ne les condicions de conser·
vació, amb el desmuntatge consegüent dels es·
toigs, aportaran nous indicis per determinar·ne 
la procedència.

Entre els nou daguerreotips fets a Barcelona hi 
ha representats alguns dels principals estudis 
de l’època. Així, dues peces estan signades per 
Franck, dues per Franck i Wigle, dues per Mattey, 
dues més per «Mr. Fernando y Anaïs» (Casa Na·
poleon) i una altra per Lorichon. 

Els daguerreotips de Franck porten, en un cas, 
una etiqueta al revers de la peça i, en un altre, una 
inscripció per incisió a la superfície de la placa en 
vertical a la banda dreta. En el cas de les peces 
associades a Wigle també hi consta una etique·
ta identificativa en el revers dels daguerreotips. 
Les peces de Lorichon estan signades sobre la 
superfície de la placa: en solitari i amb molta 
filigrana a la peça feta a Barcelona l’any 1848, i 
amb la col·laboració d’un tal Sr. Martínez en el 
cas de les dues fetes a Madrid l’any 1850. En el cas 
de les peces de Mattey, les dues estan signades en 
la capa de suport de les mateixes plaques, dins 
del marc de les peces. Per últim, els daguerreo·
tips de la Casa Napoleon estan identificats amb 
etiquetes al revers.

Malgrat tot, encara queden incògnites per resol·
dre en relació amb algunes de les obres signades 
de la col·lecció Duran. La primera correspon al 
daguerreotip número 2306, que té una incisió so·
bre la superfície de la placa en què es pot llegir el 
text «P. Gimenez». A la part inferior del daguer·
reotip es veu mig tapada una marca de l’argenter 
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gravada sobre la placa amb la paraula francesa 
garantie. Aquest terme indicava normalment el 
percentatge de plata present a la placa, tot i que 
aquesta xifra no és visible a causa de l’espaiador. 
L’ús de material procedent de França també era 
habitual en aquests primers fotògrafs i, per tant, 
no representa un fet diferencial respecte d’altres 
autors. El daguerreotip d’aquest desconegut és 
de bona factura i està finament il·luminat. Tant a 
la bibliografia especialitzada com a la premsa de 
l’època consultada no s’ha trobat cap referència 
a aquest autor.

Una altra incògnita mig resolta és la relativa a les 
peces 2354 i 2316, totes dues amb clars indicis de 
procedència colombiana. 

En el cas de la peça 2354, la superfície de la placa 
presenta una escriptura per incisió ben definida 
amb el text «Banaroa Nbre 11 de 1856 | MyL». 
En aquesta peça es planteja el dubte de si es re·
fereix al municipi de Baranoa, al departament 
d’Atlántico a Colòmbia, que, casualment o no, 
menys d’un mes abans d’aquesta data (el 23 d’oc·
tubre de 1856) aconseguia la seva municipalitat. 

NÚMERO D’INVENTARI

2350

Revers de la capa  
de suport de la placa

NÚMERO D’INVENTARI

2343

Revers de la capa  
de suport de la placa



100 A Colòmbia, el francès Jean·Baptiste Louis Gros 
(1793·1870) va introduir·hi la fotografia, i daguer·
reotipistes estrangers i locals van recórrer el país 
fent els primers retrats. Potser un d’aquests fotò·
grafs itinerants va escriure malament el nom del 
municipi com a «Banaroa». 

L’altre daguerreotip de possible procedència co·
lombiana mostra el retrat d’una dona que ves·
teix amb escot i guants blancs. En aquest cas les 
suposicions sobre l’origen es deuen a una ins·
cripció per incisió amb pols poc ferm sobre la 
superfície de la placa, a la part inferior esquerra. 
Això i el fet que la inscripció estigués mig tapa·
da per l’espaiador va dificultar·ne inicialment la 
lectura, especialment en allò que feia referència 
a les dues primeres inicials, si bé semblava que el 
cognom llegible era «Hevia».

És precisament aquest cognom el que propor·
ciona l’altra pista que apunta a Colòmbia, i més 
concretament al primer fotògraf autòcton de la 
història d’aquell país, anomenat Luis García He·
via (1816·1887).

Segons diversos historiadors, de la mateixa mane·
ra que Lorichon, Hevia va ser pintor miniaturista 
abans que fotògraf i es va formar artísticament 
en el taller de Pedro José Figueroa. Era nét del 
pròcer Francisco Javier García Monteros de He·
via, afusellat per Pablo Morillo durant la guerra 
d’Independència d’aquell país. A partir de 1842 
es va dedicar majoritàriament a la fotografia, tot 
i que no va deixar mai la pintura. Va treballar 
com a pintor i fotògraf a les ciutats de Bogotà, 
Santa Fe de Antioquia (1849) i Bucaramanga, i a 

la ciutat veneçolana de Maracaibo. També es va 
dedicar a la docència del dibuix a Bogotà a partir 
de 1843. Va tenir una intensa vida social i política, 
va participar en la fundació de diverses societats i 
lògies de caràcter filantròpic i progressista, i tam·
bé va lluitar a la guerra del radicalisme colombià 
contra el govern conservador entre els anys 1860 i 
1862, durant la qual va ser ferit al cap. Luis García 
Hevia és considerat un dels pintors més destacats 
de la pintura d’història del segle xix al seu país 

NÚMERO D’INVENTARI

2354

Detall de retrat  
de parella 

Autor desconegut
1856
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101d’origen. Entre la seva obra pictòrica destaca el 
quadre fet a l’oli Muerte del general Santander (1841, 
Museu Nacional de Colòmbia). En l’àmbit de la 
fotografia, se’l considera un dels precursors de 
la feina de reporter gràfic a Colòmbia, principal·
ment pel seu treball com a fotògraf que mostra 
els efectes de la guerra civil colombiana entre 
conservadors i liberals després del setge a l’antic 
convent de San Agustín de Bogotà. 

Per tal de confirmar aquesta autoria i aprofitant 
la necessitat de restauració de la peça, es va des·
muntar el paquet daguerrià: la retirada de l’espa·
iador va permetre confirmar l’existència de dues 
sigles separades per punts abans del cognom, tot 
i que de difícil lectura, i també descobrir una data, 
aquesta vegada de manera clara, que indica l’any 
1845. De la consulta amb el Museu Nacional de 
Colòmbia es desprèn que no es coneix cap altre 
daguerreotip d’Hevia signat sobre la seva superfí·
cie i que la data quadraria amb el període en què 
Luis García Hevia havia fet retrats mentre alterna·
va residència entre el departament de Santander 
(probablement Bucaramanga) i Bogotà.

El fet que dos daguerreotips presentin mostres 
d’un ori gen comú en un país tan llunyà com Co·
lòmbia no deu ser casual, i molt probablement 
les dues peces tenen una història comuna que les 
va fer arribar a mans d’un antiquari barceloní, al 
qual Carles Duran les devia haver comprat. 

NÚMERO D’INVENTARI

2316

Placa exempta  
de retrat de dona
Luis García Hevia
1845
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Núm. d’inventari: 2301
Retrat d’home
Mides: 9 x 12 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2302
Retrat de dona 
Mides: 9 x 11,7 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2303
Retrat d’home
Mides: 9,1 x 11,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2304
Retrat de dona jove
Mides: 9,4 x 12,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2305
Retrat de dona
Mides: 5,3 x 6,6 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2306
Retrat d’home
Mides: 7,5 x 9,6 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: P. Giménez

Núm. d’inventari: 2307
Retrat de dona
Mides: 6 x 8,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2308
Retrat de dona
Mides: 6,8 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2309
Retrat d’home
Mides: 6,6 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2310
Retrat d’home
Mides: 6,5 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2311
Retrat d’home i nena
Mides: 6,5 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2312
Retrat de nena
Mides: 6,5 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Catalogació
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Núm. d’inventari: 2313
Retrat d’home jove
Mides: 6,6 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2314
Retrat d’home jove
Mides: 5,5 x 6,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2315
Retrat d’home jove
Mides: 5,1 x 6,4 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2316
Retrat de dona
Mides: 5,4 x 6,5 cm
Datació: 1845
Autor: Luis García Hevia

Núm. d’inventari: 2317
Retrat d’home
Mides: 6 x 7,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2318
Retrat de dona
Mides: 5,4 x 6,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2319
Retrat de dona jove
Mides: 6,8 x 9,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2321
Retrat d’home jove
Mides: 5,4 x 6,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2322
Retrat d’home
Mides: 5,7 x 7 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2323
Retrat d’home i nen
Mides: 5,4 x 6,7 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2324
Retrat d’home
Mides: 3,8 x 5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2325
Retrat de dona jove
Mides: 4,6 x 5,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut
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Núm. d’inventari: 2326
Retrat de dos homes
Mides: 3,7 x 5,1 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2327
Retrat de dona jove
Mides: 5,8 x 7,2 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2328
Retrat de dona jove
Mides: 5,8 x 7,3 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2329
Retrat d’home jove
Mides: 4 x 5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2330
Retrat de dos homes
Mides: 15 x 20 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2331
Retrat de dona
Mides: 8,6 x 12 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2332
Retrat d’home jove
Mides: 9 x 11,6 cm
Datació: Circa 1853-1860
Autor: Mr. Fernando y Anaïs  
            (Casa Napoleon)

Núm. d’inventari: 2333
Retrat de dona jove
Mides: 9 x 12 cm
Datació: Circa 1853-1860
Autor: Casa Napoleon (atribuït)

Núm. d’inventari: 2334
Retrat d’home
Mides: 7 x 9,2 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2335
Retrat de família
Mides: 11 x 14,5 cm
Datació: Circa 1858-1860
Autors: Franck i Wigle

Núm. d’inventari: 2336
Retrat de dona
Mides: 6,8 x 9,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2337
Retrat de parella jove
Mides: 8,8 x 12 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut



c
a

t
a

l
o

g
a

c
ió

105

Núm. d’inventari: 2338
Retrat d’home
Mides: 7,1 x 9,3 cm
Datació: 1848
Autor: Enrique Lorichon

Núm. d’inventari: 2339
Retrat d’home
Mides: 20 x 17,5 cm
Datació: Circa 1848-1858
Autor: M. Franck (François- 
Marie-Louis-Alexandre Gobinet  
de Villecholles)

Núm. d’inventari: 2340
Retrat d’home
Mides: 7 x 9,2 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2341
Retrat de nena
Mides: 7 x 9,8 cm
Datació: Circa 1853-1860
Autor: Casa Napoleon (atribuït)

Núm. d’inventari: 2342
Retrat d’home
Mides: 7,2 x 9,2 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2343
Retrat de Jean Laederich, fill
Mides: 6 x 7,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2344
Retrat de nen
Mides: 6 x 7,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2345
Retrat d’home
Mides: 7 x 9,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2346
Retrat d’home
Mides: 7 x 9,5 cm
Datació: Circa 1858-1860
Autor: Franck i Wigle

Núm. d’inventari: 2347
Retrat d’home
Mides: 9 x 12 cm
Datació: Circa 1853-1860
Autor: Mr. Fernando i Anaïs  
            (Casa Napoleon)

Núm. d’inventari: 2348
Retrat de dona gran
Mides: 7,5 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2349
Retrat de dona gran
Mides: 6 x 9 cm
Datació: Circa 1848-1858
Autor: Franck (François- 
Marie-Louis-Alexandre Gobinet  
de Villecholles)
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Núm. d’inventari: 2350
Retrat d’home
Mides: 6,5 x 8 cm
Datació: Circa 1848
Autor: Mattey

Núm. d’inventari: 2351
Retrat de dona
Mides: 7 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2352
Retrat de mare i filles
Mides: 6,8 x 9 cm
Datació: 1850
Autor: Lorichon i Martínez

Núm. d’inventari: 2353
Retrat de parella
Mides: 7 x 9 cm
Datació: Circa 1850-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2354
Retrat de parella
Mides: 7 x 9 cm
Datació: 1856
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2355
Retrat de dona jove
Mides: 6,8 x 8,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2356
Retrat d’home jove
Mides: 6,8 x 9,2 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2357
Retrat d’home
Mides: 6,8 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2358
Retrat d’home
Mides: 6,7 x 9 cm
Datació: 1850
Autor: Lorichon i Martínez 

Núm. d’inventari: 2359
Retrat d’home
Mides: 6,6 x 9 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2360
Retrat d’home
Mides: 4,8 x 6 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2361
Retrat de dona 
Mides: 6,8 x 8,5 cm
Datació: Circa 1848
Autor: Mattey
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Núm. d’inventari: 2362
Retrat de dona
Mides: 11 x 15 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2363
Retrat d’home
Mides: 5,4 x 8,4 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2364
Retrat d’home jove
Mides: 8,5 x 11,5 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2365
Retrat de nu femení 
Mides: 5,8 x 6,8 cm
Datació: Circa 1851-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2366
Retrat de nu femení
Mides: 5,2 x 6,5 cm
Datació: Circa 1851-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2367
Retrat de nu femení 
Mides: 5,5 x 7 cm
Datació: Circa 1851-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2368
Retrat de nu femení
Mides: 5,2 x 6,5 cm
Datació: Circa 1851-1860
Autor: Desconegut

Núm. d’inventari: 2369
Retrat de parell de dones
Mides: 12,2 x 16 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut 

Núm. d’inventari: 2370
Retrat de dona
Mides: 18,2 x 14,8 cm
Datació: Circa 1840-1860
Autor: Desconegut
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