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PROFESSORA     
Esther Llorca (Barcelona, 1970)
Llicenciada en Belles Arts i amb el Grau 
en Conservació i Restauració de Béns Culturals 
a la Universitat de Barcelona. 
Cursa els estudis de fotografia a l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya especialitzant-se des 
de l’any 1999 a la investigació i recerca dels 
processos fotogràfics del segle XIX col·laborant 
amb Miquel Nauguet. Imparteix el curs de Positivat 
amb procediments antics al mateix centre. Ha 
estat membre docent de diversos centres cívics i 
de l’escola superior de disseny BAU de Barcelona. 
Membre fundador de L’Espai de Creació Multi-
disciplinar, part del comitè organitzador de varies 
edicions del Fòrum fotogràfic Can Basté...
La seva obra ha estat premiada i exposada 
en diverses ocasions.

CLASSES 
4 caps de setmana intensius (els tres 
primers de 12 hores i l’últim de 9 hores).
DURADA 
Del 7 al 29 de Novembre del 2014. 
NÚM. HORES 
45h.
INICI 
7 de novembre.
HORARI 
Divendres 18 a 21h., dissabte 10 a 14h. i 
de 15 a 17h. i diumenge 11 a 14h.
DIA DE CLASSE 
Divendres, dissabte i diumenge.
PREU
810€ 
PREU ESTUDIANTS IEFC 
729€
ACCÉS 
Entrevista personal amb el professor.
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DIRIGIT A
Persones interessades en el coneixement 
i l'aprenentatge de les tècniques 
de positivat emprades en el s. XIX, tant 
des de la perspectiva teòrica i pràctica 
com creativa.

OBJECTIUS
Es tracta de conèixer l'evolució dels 
processos de positivat des dels 
començaments de la fotografia així com 
les possibilitats estètiques i creatives 
que ens proporcionen avui dia.
Les cinc emulsions que es treballen 
durant el taller esdevenen una mostra 
dels procediments positius emprats 
als inicis de la fotografia: papers a les 
sals de plata, a les sals de ferro i els 
procediments pigmentaris, assolint, 
amb la pràctica, una àmplia visió de les  
manipulacions i les maneres de  treballar 
en un laboratori de tècniques antigues.
Alhora, ens permeten treballar en 
diferents suports, a banda del clàssic 
paper, com la fusta,  tela, ceràmica, 
pedra... aplicant-hi, si cal,  conceptes 
estètics actualitzats.

CONTINGUTS
- Història i introducció a les bases 
teòriques referents als procediments 
de positivat del s. XIX: mètodes 
d'investigació i eines bibliogràfiques per 
a processos de recerca  i 
metodologia de treball en el laboratori de  
tècniques antigues. 
Es treballaran els negatius en el 
laboratori digital ajustant el contrast 
necessari per a usar en cada un dels 
procediments del curs. 
Primer contacte amb una emulsió, 
el paper fotosensible: La base més 

sintètica  del paper fotosensible basat 
en les sals de plata. Primeres proves 
d'emulsionat.

- El paper salat (F. Talbot ) evoluciona 
la qualitat d'imatge en base també a les
sals de plata  introduint una fórmula 
més elaborada  i la incorporació d'un 
aglutinant.
La cianotipia, com a representant de les 
emulsions a les sals de ferro reprodueix 
les imatges en un intens to cian 
característic que també podem canviar 
mitjançant diversos banys químics. 

- L'albúmina representa el procediment 
de positivat més emprat durant el s. XIX 
i inicis del XX. S'experimentarà també, 
durant el cap de setmana, l'ús dels 
viratges més emprats en aquest tipus 
d'emulsió.

- L'emulsió a la goma bicromatada 
pertany al grup de les emulsions 
pigmentàries  a l'hora que ens endinsen 
en la possibilitat de la reproducció 
del color.  Els negatius de separació de 
tons que es treballaran en les primeres 
sessions ens permetran entrar en 
aquesta aventura.
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