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0. RESUM 
 
En el 23è aniversari de la seva inauguració, el Museu del Cinema presenta una modificació d’un 
dels àmbits de la seva exposició permanent. Aquesta modificació s’inscriu dins les millores que 
anualment realitza el Museu del Cinema en la seva mostra permanent per tal d’augmentar-ne el 
seu interès i capacitat pedagògica i retardar-ne l’obsolescència.   
 
Enguany, es modifica un àmbit de l’exposició permanent titulat “Fixant la imatge del món. El 
món per un forat”. A banda de la reordenació de l’espai, els canvis consisteixen bàsicament en la 
incorporació d’una nova vitrina titulada “A la recerca de la tercera dimensió”, dedicada als  
aparells que entre la segona meitat del segle XVIII i la primera del segle XIX intentaven 
representar una imatge tridimensionalment. Dins aquesta vitrina destaca l’objecte anomenat 
Diafanorama (c.1780), adquirit pel Museu del Cinema el 2019 i recentment restaurat. És una 
peça molt singular i rara, que es caracteritza per ser una de les primeres tècniques pictòriques 
que intentaven representar una imatge en 3D, amb una clara sensació de profunditat i 
tridimensionalitat.  
 
Per altra banda, també s’incorpora un element interactiu: una càmera obscura. L’objectiu és 
que el visitant pugui dibuixar amb una càmera obscura, tal com ho feien alguns artistes en el 
segle XVIII.  
 
Per últim, s’incorporen a l’exposició permanent 19 vistes òptiques translúcides, de gran 
qualitat i raresa, de les col·leccions del Museu del Cinema. Aquests vistes, que no 
s’exposaven, han estat recentment restaurades.  
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1. OBJECTIUS DE LES MODIFICACIONS A L’EXPOSICIÓ PERMANENT 1998-2020 
 
El Museu del Cinema va obrir les seves portes el 8 d’abril de 1998. D‘ençà d’aquesta data, s’han 
anat introduint, sovint amb una periodicitat anual, modificacions a la seva exposició permanent 
amb l’objectiu de millorar l’experiència del visitant i també d’incrementar les capacitats 
pedagògiques i interactives de l’exposició. 
 
Aquestes modificacions han consistit en:  
 

 Incorporació de nous objectes originals adquirits 

 Incorporació de nous audiovisuals explicatius del funcionament d’un aparell 
determinat o d’un espectacle visual precinematogràfic. 

 Incorporació d’elements interactius 

 Incorporació de plafons explicatius d’algun aspecte concret del discurs expositiu.  

 Millora d’elements museogràfics, com la il·luminació de les vitrines, la gràfica, etc. 
 

En resum, després de més de 20 anys de modificacions i millores anuals, el seu objectiu segueix 
essent el de mantenir i fer créixer l’interès del visitant per l’exposició permanent i retardar la seva 
obsolescència. 
 
 
 
2. 2021: MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT “FIXANT LA IMATGE DEL MÓN: EL MÓN PER UN 

FORAT”  
 
Enguany la modificació a l’exposició permanent es focalitza a l’àmbit titulat “Fixant la imatge del 
món. El món  per un forat”.  
 
Aquest àmbit està dedicat a la càmera obscura i la caixa d’òptica i al seu ús al llarg del segle 
XVIII i la primera meitat del XIX, com a elements per a captar i visualitzar imatges del món. 
Alguns pintors i artistes d’aquesta època utilitzaven la càmera obscura per a dibuixar el món tal 
com és. La divulgació d’aquests dibuixos es feia en forma de gravats i es difonien arreu d’Europa 
principalment. Aquests gravats, anomenats vistes òptiques, eren vistos pels ciutadans a través de 
la caixa d’òptica, en un espectacle anomenat del “Mondo Nuovo”.     
 
 
2.1. En què consisteixen les modificacions 
 

a. Incorporació d’un nova vitrina titulada “A la recerca de la tercera dimensió”, dedicada als  
aparells que entre la segona meitat del segle XVIII i la primera del segle XIX intentaven 
representar una imatge tridimensionalment i amb una clara sensació de relleu o de 
profunditat de la imatge.  
 

b. Incorporació d’un Diafanorama dins la vitrina “A la recerca  de la tercera dimensió”. Aquest 
Diafanorama és una peça molt singular i rara. És una de les primeres tècniques 
pictòriques que intentaven representar una imatge amb una clara sensació de profunditat i 
tridimensionalitat, més enllà de la tècnica pictòrica de la perspectiva, molt utilitzada a 
partir del Renaixement. Aquest objecte fou adquirit pel Museu del Cinema el 2019 i 
restaurat recentment en el Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC).  
 
Vegeu apartat 3.1. d’aquest document per a una explicació completa del Diafanorama.  
 

c. Incorporació d’un element interactiu: una càmera obscura. L’objectiu és que el visitant 
pugui dibuixar amb una càmera obscura, tal com ho feien alguns artistes en el segle XVIII.  



4 

 

 
d. Incorporació de 19 vistes òptiques translúcides de les col·leccions del Museu del Cinema i 

recentment restaurades. Concretament són:  
 

 11 vistes òptiques translúcides de la sèrie Viaje óptico por España, publicada el 
1846, l’autor de les quals és el pintor Onofre Alsamora. Aquestes litografies es 
comercialitzaven per entregues, així com la caixa d’òptica que servia per a 
visualitzar-les, que també es conserva i s’exposa, i presenten una mida i una forma 
que difereix de les de la majoria de vistes òptiques translúcides domèstiques. 
Representen diversos llocs emblemàtics de Barcelona (Catedral, Liceu, església 
del Pi, Pla de Palau...) amb tot detall i aconsegueixen uns efectistes canvis en 
modificar-ne la il·luminació. Aquest conjunt ha estat restaurat recentment cosa que 
ha permès recuperar aquest efecte.  
 

         

         

 9 vistes òptiques translúcides per a espectacles públics. Conjunt de vistes 
translúcides amb imatges de ciutats italianes (Florència, Venècia), de diversos 
indrets de París, i d’altres llocs no identificats, que per les seves dimensions devien 
formar part del repertori mostrat en un espectacle públic de caixa d’òptica. 
Presenten una acurada factura i probablement són d’origen francès ja que els títols 
hi són escrits en aquesta llengua. 
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3. El DIAFANORAMA I LA RECERCA DE LA TERCERA DIMENSIÓ. 
 

3.1. Què és un Diafanorama? 
 

l Diafanorama és una tècnica pictòrica 
sobre vidre que intenta crear una imatge 
tridimensional, és a dir, amb una 

sensació real de profunditat (3D). Consta 
d'una sola imatge pintada sobre tres vidres 
diferents (tot i que podia haver-hi casos amb 
més de tres vidres).  
 
En el primer vidre hi ha pintades les figures i el 
paisatge més proper, en el segon les imatges 
que estan a mitja distància, i el tercer, s'hi 
pinten els paisatges més llunyans o de fons. 
La visió conjunta i superposada d'aquests tres 
vidres, col·locats un darrera l'altre amb una 
separació entre ells de pocs mil·límetres, i 
il·luminat per la part posterior, provoca l'efecte 
visual de veure una imatge amb una sensació de profunditat. Aquesta tècnica és un clar 
antecedent de la fotografia estereoscòpica, que va esdevenir molt popular a partir de mitjans del 
segle XIX.   
 
La tècnica pictòrica del Diafanorama sembla ser que va néixer als Països Baixos i era 
relativament coneguda sobretot als països del centre d'Europa. 
 
 
3.2. Història del Diafanorama 
 
El Diafanorama sembla haver començat a 
aparèixer a mitjans del segle XVIII. Actualment 
encara no se sap qui va inventar aquesta 
tècnica pictòrica. 
 
Inicialment fou una curiositat òptica 
principalment per a l'entreteniment privat de 
famílies benestants en el marc dels seus 
gabinets científics. De fet, els més prestigiosos 
d'aquests gabinets disposaven també dels 
diafanorames com una de les curiositats 
òptiques més apreciades del moment.  
 
Als inicis del segle XIX van començar les 
exposicions públiques d'aquest tipus de 
pintures. El famós pintor suís Franz Niklaus 
König (1765-1832) va començar a fer aquestes exposicions públiques dels seus diafanorames a 
partir de 1811.  
 
 
 
 
 
 
 

E 
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3.3. El Diafanorama adquirit pel Museu 
 
Algunes de les principals característiques del diafanorama adquirit pel Museu del Cinema són les 
següents:  
 

 Els tres vidres que conformen el diafanorama estan encapsulats dins un mateix marc, 
presumiblement de l'època. 
 

 El diafanorama no està signat. L'artista que el va pintar és anònim. 
 

 Mesures: 27 cm d'ample x 24,3 d'alçada 
 

 Conservació: en general en bon estat, tot i 
que s'aprecien algunes pèrdues de pintura 
en el primer vidre a la part inferior dreta. 
Aquest lleu desgast de la pintura és 
habitual en els diafanorames que s'han 
conservat, atès que la pintura sobre el vidre 
no es vernissava (com se sol fer en la 
pintura sobre llenç) i, per tant, quedava 
més exposada a la degradació o pèrdua 
pictòrica. Entre els mesos de febrer i març 
de 2021, s’ha procedit a la restauració 
d’aquest objecte al Centre de Restauració 
de Béns Mobles de Catalunya.  
 

 S'ha descrit la pintura del diafanorama adquirit pel Museu del Cinema com de "l'escola 
holandesa" i concretament vinculada o relacionada amb l'artista Andries Vermeulen o el 
seu taller. S'estableix una datació del diafanorama al voltant de l'any 1780. 
 

 El pintor holandès Andries Vermeulen (1763-1814)  va treballar principalment a la ciutat 
d'Àmsterdam i és molt conegut per les seves pintures d'escenes hivernals i de patinadors 
sobre gel. Podem trobar obres d'aquest pintor a grans museus com The National Gallery 
(Londres), The Frankfurt Stadisches Kunstinstitut (Frankfurt) o al Rijksmuseum 
(Àmsterdam).  
 

 Segons un estudi recent, actualment hi ha localitzats 120 diafanorames en col·leccions 
públiques i privades d'arreu del món. Podem trobar diafanorames a museus com 
Rijksmuseum (Àmsterdam), Frans Hals Museum (Haarlem, Països Baixos), Museum 
Rotterdam, etc.  
 

 Restauració: El Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) va 
elaborar un primer informe sobre l’estat de conservació del Diafanorama i va establir 
alguns criteris per a la seva restauració. Seguint aquestes pautes, el restaurador Aleix 
Barberà va realitzar la restauració de l’objecte entre els mesos de febrer i març de 2021.  

 
 
3.4. L'interès del Museu del Cinema per adquirir un diafanorama 
 
Aquest diafanorama és de l'interès del Museu del Cinema per les següents raons: 

 
a. És un objecte que constitueix un testimoni de la història de l'arqueologia dels mitjans 

audiovisuals (precinema), concretament dels intents de crear imatges tridimensionals. 
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b. El MdC no disposa de cap exemplar de diafanorama en les seves col·leccions. De fet és 
un objecte rar, força desconegut, i molt poc present en les col·leccions de precinema, 
tan públiques com privades. Per aquest motiu, s’incorpora a l'exposició permanent, en 
l'àmbit "Fixant la imatge del món".  

 
c. És un objecte que complementa i millora les col·leccions del Museu del Cinema, 

especialment les vinculades a les tecnologies de la imatge anteriors al cinematògraf. 
 

 
 
 
3.5. El diafanorama i Salvador Dalí 
 
Dalí, al llarg de la seva extensa obra, va utilitzar sovint procediments científics i instruments 
òptics, com els dibuixos anamòrfics, les imatges estereoscòpiques, els hologrames, les imatges 
ocultes i dobles, l’animació d’imatges, les lents, etc, per a crear il·lusions òptiques. Gràcies a 
aquest coneixement de la tecnologia de la imatge, Dalí amplia els recursos visuals de la seva 
pintura, i fins i tot la transcendeix, per a posar de manifest la versatilitat subjectiva de la 
percepció. Tots aquests recursos visuals tenen un fonament històric del qual Dalí n’era un 
profund coneixedor. L’any 2004, el Museu del Cinema va organitzar una exposició titulada “Dalí i 
les il·lusions òptiques”, on precisament es tractava aquest tema.  
 
La tècnica del diafanorama no va ser una excepció per a Dalí. L’artista empordanès també 
coneixia aquesta tècnica de representar una imatge tridimensional i la va aplicar a diverses 
obres, com la que es conserva al Teatre-Museu Dalí de Figueres titulada: Babaouo (1932).  
 
Dalí concebí aquesta obra com un objecte publicitari del seu llibre Babaouo: scénario inèdit 
précédé d’un abrégé d’une histoire critique du cinema et suivi de Guillaume Tell, ballet portugais, 
editat el 1932 per Éditions des Cahiers Libres de Paris. Aquesta publicació presenta el guió d'un 
film surrealista de Dalí, que no s'arriba a realitzar a l'època. L'objecte està format per una capsa 
de fusta amb set vidres pintats per l'artista, col·locats un darrere l'altre en el seu interior i 
retroil·luminats. I la seva iconografia està relacionada amb algunes de les seqüències del projecte 
cinematogràfic, protagonitzades per ciclistes amb pedres o pans sobre el cap. 
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4. UN NOU INTERACTIU: LA CÀMERA OBSCURA 
 
L’objectiu d’aquest element interactiu és que el visitant pugui 
dibuixar una imatge de la realitat captada per la càmera 
obscura, tal com feien alguns artistes del segle XVII i XVIII.  
 
El visitant col·loca un full de paper a l’interior de la càmera 
obscura. Aquesta, mitjançant una lent i un mirall, estarà captant 
una imatge lluminosa situada a la paret, que simula una finestra 
oberta a l’exterior. El visitant, amb l’ajuda d’un llapis, podrà 
dibuixar sobre el paper tots els contorns i detalls de la imatge 
que està projectant la càmera obscura en el seu interior.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. NOVA PROPOSTA EDUCATIVA SOBRE LA CÀMERA OBSCURA 
 
Des del servei educatiu del Museu del Cinema s’està treballant en el desenvolupament d’una 

proposta educativa vinculada a la cambra obscura i les vistes òptiques. Aquesta permetrà, a més 

de conèixer la tècnica de l’aparell, fomentar la creació i l’ús del llenguatge artístic entre els 

participants.  

L’activitat està pensada i adaptada pels infants de cicle mitjà i superior de primària i estudiants de 

batxillerat i es preveu que es pugui oferir als centres educatius a partir del curs 2021-2022.  

 
 
Girona, 8 d’abril de 2021 


