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A la Montse Puigdevall, cotutora del treball del Museu del Cinema, pel seu bon 

assessorament, seguiment i predisposició durant el període de pràctiques al Museu que 

m’han permès aprofundir en el tema del treball i poder-ne assolir els objectius marcats en 

un inici. Al Miquel Mirambell, cotutor del treball de l’Escola de Conservació i Restauració 
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Molina, fotògraf col·laborador en la part de digitalització del rotlle, el qual a partir dels 

mitjans oferts i de la seva participació en el projecte, ha fet possible poder assolir l’objectiu 

final d’animar una pel·lícula d’un rotlle de kinora. Al Museu del Cinema, per haver ofert 
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necessaris per dur-lo a terme, així com per fer difusió del projecte a través de les seves 

xarxes socials. També agrair a la família, pel seu suport constant al llarg de tot el projecte. 
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1. Introducció 

La kinora i el mutoscopi són aparells d’important valor per l’etapa dels inicis del cinema ja 

que permetien visionar o projectar una pel·lícula a casa, sense haver de comprar els 

costosos equips cinematogràfics existents en el mercat. Tot i que era menys omnipresent 

que el fonògraf i el gramòfon, la kinora va ser la màquina de cinema casolana més 

reeixida comercialitzada a Gran Bretanya abans de 1912, paral·lela al cinematògraf dels 

Lumière. El motiu del seu èxit es devia principalment al fet de complir tres propòsits: en 

primer lloc, permetia comprar o llogar bobines a preus assequibles per bona part de la 

societat, de temes destinats principalment a la projecció de pel·lícules en pantalla gran. 

En segon lloc, l’aparell permetia fer retrats en moviment a particulars en un estudi 

fotogràfic professional. I en tercer lloc, a partir d’una càmera per aficionats els fotògrafs 

amateurs podien fer les seves pròpies pel·lícules i visualitzar-les a través de la kinora. El 

mutoscopi per altra banda, complia una funció més popular i social que la kinora ja que 

sovint es situava a les entrades de sales de jocs, botigues, tavernes i altres llocs 

d’esbarjo. No obstant, ambdós aparells complien una mateixa fita que era el d’aproximar i 

popularitzar el fenomen del cinema a tots els públics.  

El treball es basa en els següents objectius: per una banda, fer una aproximació a la 

col·lecció de rotlles de kinora i mutoscopis de la col·lecció del Museu del Cinema de 

Catalunya a fi de conèixer-ne les característiques dels materials i a partir d’aquesta 

anàlisi, el segon objectiu consisteix en plantejar una proposta d’intervenció de tota la 

col·lecció i dur-lo a terme. Com a objectiu final, s’ha volgut plantejar un sistema de 

digitalització de les pestanyes d’un rotlle i la posterior animació de les imatges 

digitalitzades, perquè siguin vàlids i aplicables per aquest tipus de material en general. 

Podem dir doncs que l’objectiu final que es busca és el de poder recrear el visionat que 

oferien aquests aparells per part de l’espectador. 

Aquest tipus de material, tot i tractar-se d’un element clau per la història dels orígens del 

cinema, encara es troba poc estudiat o almenys se’n troben pocs estudis, de manera que 

les fonts emprades no han estat molt extenses. Malgrat les característiques del material i 

les dificultats pel que fa a la intervenció, s’han pogut complir tots els objectius marcats i 

els resultats han estat prou satisfactoris. El procés de digitalització i animació d’un rotlle 

ha permès una major difusió de la col·lecció tant pel propi Museu com pel públic en 

general.  
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Cal tenir en compte que part del treball només suposa l’inici d’un procés d’intervenció de 

tota la col·lecció. La metodologia establerta, tant de la conservació-restauració com de la 

digitalització i animació d’un exemplar, pretén servir com a pauta per una continuïtat en el 

tractament complet de tot el conjunt de rotlles. 

2. Motivació i justificació 

Un dels motius pels qual es va escollir la kinora i el mutoscopi com a temes del treball és 

que era una part de la col·lecció del museu que es trobava poc estudiada i no s’havia 

tractat, des del seu trasllat al museu pel seu anterior propietari, el col·leccionista Tomàs 

Mallol. Per altra banda, resulta un tipus de material del qual se’n troben pocs estudis ja 

que tampoc es té constància de l’existència de gaires col·leccions existents. En àmbit 

català i també a tot l’Estat espanyol, se sap que la Filmoteca de Catalunya conserva una 

petita mostra de rotlles de kinora provinents del fons Delmiro de Caralt, no obstant, no es 

té constància d’altres col·leccions que es puguin equiparar a la del Museu del Cinema pel 

que fa a volums i qualitat del material. 

La qualitat de les imatges d’aquests rotlles sovint és molt millor que la de les pròpies 

pel·lícules de 35mm i en alguns casos es tracten dels únics exemplars d’aquella pel·lícula, 

ja que l’original s’ha perdut o es troba en força mal estat. Per això resulta un material molt 

interessant a considerar per la seva conservació i digitalització. Aquest és un altre aspecte 

que resulta de gran interès a l’hora que un repte degut a les pròpies característiques del 

material.  

3. Tema d’estudi 

El tema d’estudi tracta sobre els rotlles de kinora i mutoscopis de la col·lecció del Museu 

del Cinema de Catalunya. La col·lecció es compon d’un total de 45 rotlles, dels quals 7 

són de mutoscopi i 38 de kinora. També hi han kinores infantils i els filoscopis que ajuden 

també a explicar aquest material, ja que en suposen els seus antecedents. En el meu cas, 

per qüestions de temps i per tal de poder aprofundir més en la intervenció, m’he centrat en 

els rotlles de fotografies i impresos, que en són un total de 30: 23 de kinora i 7 de 

mutoscopi.  
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4. Història del mutoscopi i la kinora 

4.1 Orígens i antecedents: el filoscopi 

Tant el mutoscopi com la kinora són dispositius primitius d’imatge en moviment, amb un 

funcionament molt similar. Per una banda, el mutoscopi fou inventat per W.K.L. Dickson i 

Herman Casler, i aquest darrer el patentà el 21 de novembre del 1894. Per altra, la kinora 

fou ideada pels inventors Auguste i Louis Lumière l’any 1895, al mateix temps que 

treballaven en el cinematògraf. La patent fou un any més tard, el febrer de 1896. Ambdós 

aparells, de la mateixa manera que el Kinetoscopi de Thomas Edison, però més 

econòmics i senzills, mostraven les imatges en moviment a una sola persona a través 

d’una lent. 

4.2 Funcionament i mecanismes 

El funcionament d’ambdós aparells es basava en el mecanisme del folioscopi o llibre 

animat : a partir d’imatges que podien ser impressions fotogràfiques o imatges impreses 1

col·locades en una base o nucli circular a mode de bobina, que es feia rodar ràpidament i 

a través d’un visor s’observaven com passaven les imatges. De la mateixa manera, en la 

pel·lícula cinematogràfica, es juga amb la persistència retinal, que fa que a l’ull de 

l’observador sembla que es tractin d’animacions dotades de moviment enlloc d’imatges 

fixes. La rotació de la bobina en ambdós casos era manual, a través d’una maneta o 

mànec a la base, si bé en el cas del mutoscopi, l'aparell funcionava amb electricitat. Per 

tal d’entendre millor el mecanisme de la kinora, resulta molt útil visualitzar un vídeo que va 

elaborar l’any 2010 el Museu del Cinema a partir d’un exemplar de la pròpia col·lecció .  2

 Conegut també com a flip book o flick book, en anglès, és un llibre, generalment realitzat amb dibuixos o 1

impressions, que conté una sèrie d'imatges que varien gradualment d'una pàgina a la següent, de manera 

que en passar les pàgines ràpidament les imatges semblin animar-se tot simulant un moviment o altra 

mena de canvi, podent així observar el desenvolupament de l'acció que està realitzant el personatge (o 

personatges) de la imatge.

 Disponible en línia a: <https://youtu.be/U8lfAIEtngI> [Consulta: 27 agost 2021].2
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El model de la figura 1  comptava amb un suport de bronze i es basava en un sistema de 3

doble lent que permetia en aquest cas, que dues persones poguessin visionar la pel·lícula 

al mateix temps. El model de la figura 2 consisteix en una estructura de fusta llisa amb un 

visor a base d’una capota metàl·lica i una lent. Ambdós models van ser elaborats a Gran 

Bretanya el 1912 i apareixen referenciats al catàleg de Barry Anthony , The Kinora: Motion 4

Pictures for the Home 1896-1914 : A History of the System, and a Newly-compiled 

Illustrated Catalogue of Kinora Reels. El segon model també apareix al catàleg de Georg 

Füsslin, Optisches Spielzeug . 5

En el cas de la kinora, cada bobina es componia d’entre 500 i 700 targetes amb imatges 

que permetia un visionat que no arribava al minut. En canvi, en el cas del mutoscopi, 

aquest era una mica més gran i comptava amb unes 850 targetes que oferien un visionat 

d’aproximadament un minut de durada. 

El mutoscopi treballava amb un sistema d'escurabutxaques. Després d'haver inserit una 

moneda, el client podia veure el curtmetratge a través d'una petita lent disposada a la part 

superior de la màquina. Cada màquina va ser dedicada a la presentació d'una sola bobina 

Fig. 1 Model de kinora de doble lent de la 
companyia British Mutoscope & Biograph, the 

kinora.

Fig. 2 Model de kinora de la companyia Kinora 
Bond’s Ltd.

 Totes les imatges del treball són realitzades pel mateix autor del treball, a excepció de la fig. 70 que és 3

autoria del fotògraf Enric Gracia Molina.

 ANTHONY, B. The Kinora: Motion Pictures for the Home 1896-1914  : A History of the System, and a 4

Newly-compiled Illustrated Catalogue of Kinora Reels. 1996, p. 36 i 38. 

 FÜSSLIN, G. Optisches Spielzeug. 1993, p. 109.5
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d'imatges, és a dir, només és podia veure un seguit d'imatges concretes a cada aparell. El 

client podia controlar la velocitat i la direcció d'avanç de la projecció. La maneta podia 

girar cap endavant o cap endarrere. En el cas del mutoscopi, cosa que no es troba en tots 

els models de kinora, la lent sempre es trobava inserida dins d’una mena de caputxa 

generalment metàl·lica similar a una visera d’un estereoscopi que servia de visor (fig. 3). 

Per tal d’entendre millor el mecanisme del mutoscopi, el Museu del Cinema l’any 2010 

també va elaborar un vídeo molt didàctic a partir d’un exemplar de la pròpia col·lecció . 6

Ambdós mutoscopis que es mostren a les figures 3 i 4 són elaborats a Estats Units. No 

obstant, el que mostra la figura 3 és un dels primers models que es va fabricar i data del 

1898, mentre que el segon es una mica més modern, ja que data d’entre el 1910 i 1917. 

El primer model apareix referenciat tant al catàleg de Füsslin  a l’Arqueología del Cine de 7

Ceram , com a l’obra de F. Millingham, Por qué nació el Cine , on a través d’unes 8 9

il·lustracions, exemplifica de manera molt gràfica el funcionament i l’estructura mecànica 

interna de l’aparell. Pel que fa al segon model, en trobem un exemple al catàleg A Magia 

da Imagem de la Cinemateca Portuguesa .  10

Fig. 3 Model de mutoscopi de la companyia 
International Mutoscope Reel Co.

Fig. 4 Model de mutoscopi de la companyia 
International Mutoscope Reel Co.

 Disponible en línia a: <https://youtu.be/5RegaAUXaWw> [Consulta: 27 agost 2021].6

 FÜSSLIN, G. Optisches Spielzeug. Stuttgart: Verlag Georg Füsslin, 1993, pàg. 107.7

 CERAM, C. W. Arqueología del Cine. Barcelona: Destino, 1965. p. 1408

 MILLINGHAM, F. Por qué nació el Cine. Buenos Aires: Editorial Nova, 1945, p. 2459

 BERTETTO, P.; PRESENTI, D. A Magia da Imagem: A Arqueologia do Cinema através das colecçoes do 10

Museo Nazionale del Cinema di Torino. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 1996, p. 144.
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4.3 Desenvolupament i expansió 

En el cas de la kinora, The British Mutoscope & Biograph Co. va comprar els drets 

britànics de la kinora l’any 1898. No obstant, la màquina no es va comercialitzar al Regne 

Unit fins el 1902, però amb poc temps es tornar molt popular i se’n varen crear 12 models 

i uns 600 rodets de pel·lícules diferents. L’any 1900 The British Mutoscope & Biograph Co. 

havia construït ja un estudi a Londres per filmar escenes de famílies i de persones. L’any 

1903 es va idear un servei de retrats per a rodet de la kinora. A França, paral·lelament els 

Lumière van idear el cinematògraf que de seguida va tenir molt d’èxit, de manera que els 

Lumière van deixar la kinora en segon terme. Tot i així, van passar la idea a Gaumont, el 

qual va comercialitzar el dispositiu i va fer més de 100 rodets amb diferents continguts al 

voltant del 1900. 

El maig del 1907 el president de The British Mutoscope & Biograph Co., W.T. Smedley va 

crear Kinora Limited a Londres. Malauradament l’any 1914 la fàbrica es va cremar, i no es 

va tornar a reconstruir. Llavors l’interès públic en la kinora ja havia decaigut degut a l’auge 

del cinema que suposava una atracció més gran per al públic. 

Pel que fa al mutoscopi, la majoria d’exemplars van ser fabricats entre 1895 i 1909 per 

l’American Mutoscope and Biograph Company. L’any 1920 la llicència de patent de 

l’aparell era de William Rabkin, el qual va crear la seva pròpia empresa, l’International 

Mutoscope Reel Company. Aquesta va fabricar noves sèries d’imatges i noves màquines 

entre l’any 1926 i 1949. Actualment a Estats Units ja no és una marca registrada, ja que la 

seva fabricació és inexistent. Tanmateix, l’any 2004, l’estatunidenc Joe Freedman va 

elaborar el Retroscope, un artefacte inspirat en el mutoscopi original fabricat l’any 1894. 

Es tracta d’una versió més petita del mutoscopi ja que constava només de 36 targetes a 

l’interior. A través d’una campanya de crowfunding va poder crear una versió millorada i 

més avançada de l’artefacte que incloïa un total de 60 targetes.  

4.4 Usos 

Tant la kinora com el mutoscopi es van convertir en productes destinats a l'oci, 

especialment en el Regne Unit, si bé, en el cas de la kinora era a nivell particular i 

domèstic, en el cas del mutoscopi era més popular. Els mutoscopis es trobaven a les 

 de 9 64



entrades de sales de jocs, tabernes, centres comercials i altres llocs d’esbarjo, i a molls i 

passeigs marítims. No obstant això, l'entrada d'un nou sistema de cobrament l'any 1971 

va complicar el vigent funcionament d'aquestes màquines que funcionaven amb un 

sistema d'escurabutxaques. Com que els mecanismes de moneda eren difícils de 

convertir, molts mutoscopis es van destruir i d'altres van ser exportats a Dinamarca. La 

nova instal·lació va incloure a les màquines l'opció d'introducció de bitllets. Els mutoscopis 

van cobrar un sentit, generalment més pornogràfic després de la popularització del 

cinema a Dinamarca (on es van popularitzar) i al Regne Unit.   

La bobina d'imatges tenia un diàmetre de 25 cm i la mida de les imatges individuals 

normalment oscil·lava entre les dimensions següents: 2 3⁄4" × 1 7⁄8" (7 cm × 4,75 cm). En 

el cas de la kinora, la mida de les imatges era de 25 x 20 mm.  

4.5 Fabricació: models i variants 

De l’època de major producció se’n troben models força variats: el més senzill, lleuger i 

transportable anomenat de taula, consistia en un suport de fusta plegable que comptava 

amb dues lents. Després trobem  una variant feta a mà, que ja s’havia mostrat en un 

apartat anterior (fig. 1), de la companyia British Mutoscope & Biograph, que compta amb 

una doble lent que permetia el visionat simultani per dos espectadors enlloc d’un . 11

Posteriorment es fabrica un model industrial força similar que també permet un visionat 

simultani doble. Més endavant es fabriquen models fets a mà i industrials de tres lents que 

permetien que tres espectadors poguessin visualitzar la pel·lícula al mateix temps .  12

Si bé els primers models de kinora comptaven entre 500 i 700 fotogrames, posteriorment 

va aparèixer una versió superior anomenada Kinora Grand per a rodets de 1.000 

fotogrames de 6,35 cm per 7,62 cm. 

Cal tenir en compte que quan s’introdueix la kinora a la dècada dels 90 del s. XIX, els 

temes que s’empraven eren els mateixos que els que s’exhibien al cinema. A mesura que 

 En trobem un exemple del Museu del Cinema, consultable a través de la seva pàgina web: <https://11

museudelcinema.girona.cat/esp/colleccio_objectes.php?idcat=647&idreg=1233> [Consulta 31 agost 2021].

 ANTHONY, B. The Kinora: Motion Pictures for the Home 1896-1914  : A History of the System, and a 12

Newly-compiled Illustrated Catalogue of Kinora Reels. 1996, pàg. 36.
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el cinema va anar avançant les pel·lícules començaven a ser de caire més narratiu i molt 

més llargues, mentre que la kinora oferia un temps d’execució limitat. Aquest fet va anar 

distanciant clarament el cinema, entès com a exhibició pública, de la visualització de 

pel·lícules a nivell particular a través de la kinora. L’expansió del cinema va ser tal que 

cada cop era més assequible a les classes mitjanes, fet que va anar en detriment de l’ús 

de la kinora; calia doncs reinventar-se i oferir noves propostes. D’aquí que es 

comencessin a incloure pel·lícules casolanes i de producció personal que suposava un 

nou al·licient pels clients . La primera càmera kinora per aficionats la va introduir la 13

companyia Kinora Limited de Londres, que emprava rotlles de cel·luloide o de paper 

fotogràfic de 2,5 cm d’ample que es podia reenviar a la companyia pel seu revelat. 

En el cas dels mutoscopis trobem els primers exemplars fabricats entre 1895 i 1909 per 

American Mutoscope & Biograph Company i posteriorment a partir del 1926 fins el 1949 

William Rabkin que era el propietari de la patent del mutoscopi crea una nova empresa, 

International Mutoscope Reel Company, a partir de la qual crearà noves sèries d’imatges i 

models de màquines. Els models de les figures 3 i 4 pertanyen a aquesta segona fase de 

producció. Els models més complexos fins i tot realitzaven canvis de llum per aparentar 

diferents moments del dia. Els models fabricats per l’American Mutoscope no tenen 

làmpada elèctrica sinó que estan dissenyats per utilitzar la llum reflectida al mecanisme 

mitjançant un mirall ajustable muntat a la part superior de l’aparell . 14

5. Col·lecció de mutoscopis i kinores del Museu del Cinema 

La Col·lecció Tomàs Mallol es conforma a partir de la donació que va fer el cineasta i 

col·leccionista Tomàs Mallol l’any 1994, quan juntament amb l’Ajuntament de Girona creà 

la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol. La col·lecció es conforma 

aproximadament de vint mil unitats, que daten entre els períodes de mitjans del s. XVII i 

1970. D’aquestes, en destaquen els quasi vuit mil objectes i aparells amb els seus 

accessoris precinematogràfics i del cinema dels primers temps. 

 ANTHONY, B. The Kinora: Motion Pictures for the Home 1896-1914  : A History of the System, and a 13

Newly-compiled Illustrated Catalogue of Kinora Reels. 1996, pàg. 12 i 13

 Es poden consultar alguns models de la casa American Mutoscope a The American Society of 14

Cinematographers . Disponible en línia a: <https://theasc.com/asc/asc-museum-mutoscope> [Consulta: 31 

agost 2021].
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Val a dir que la col·lecció la conformà principalment entre els anys 1968 i 1998, en els 

quals es va dedicar a recórrer els principals mercats i encants de Catalunya, Espanya i 

França, principalment. 

Tot i que la col·lecció es va iniciar a partir de la recopilació d’aparells de pas estret que 

havien quedat antiquats al seu propietari, el que realment dóna cos a la col·lecció són el 

precedents del cinema, el que coneixem com a precinema. En aquest camp aquesta 

col·lecció es considera una de les més complertes a nivell internacional .  15

La Col·lecció Tomàs Mallol té una clara voluntat museística i pedagògica buscada ja pel 

seu propietari, tant pel seu valor històric, científic i de recerca dels objectes que s’hi 

conserven, com pel seu discurs. Aquesta és doncs la que realment dóna sentit a 

l’exposició permanent del Museu del Cinema ja que la seva extensió, qualitat i 

excepcionalitat dels objectes exposats permeten seguir l’evolució dels objectes exposats i 

mostra clarament aquest camí cap al cinema. Cal tenir en compte que l’ordre que segueix 

pren com a punt de partida l’obra de Ceram, Arqueología del cine, i mira d’anar fent 

correspondre l’ordre de les il·lustracions de l’exemplar amb el material exposat, si bé en 

alguns casos omple alguns buits i obra noves perspectives. 

Malgrat que la majoria de rotlles pertanyen a la kinora, a l’inventari que feu Lluís Valentí 

Bohigas a partir del de Tomàs Mallol  no hi ha un apartat exclusivament dedicat a la 16

kinora, sinó que aquesta l’inclou dins del cinema primitiu. En canvi sí que dedica una 

secció exclusivament al mutoscopi. Això fa pensar que el concepte de kinora no està gaire 

arrelat i en tot cas poc conegut i s’empra el terme mutoscopi de manera indistinta, per 

ambdues tipologies. Malauradament no conservem més informació a part de l’inventari 

que va fer el col·leccionista a l’hora de vendre part de la col·lecció, i no és té informació 

específica d’on va adquirir cada un dels aparells i peces.  

 VALENTÍ BOHIGAS, LL. Tomàs Mallol. Cineasta i col·leccionista. Girona: setembre 1991, p. 169.15

 Íbidem. Pàg. 23516
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Segons l’inventari es detecten diferents classes de mutoscopis i kinores:  

En el nostre cas ens centrarem només amb els rotlles dels mutoscopis i kinores de 

fotografies i impresos. D’aquests se’n comptabilitzen un total de 30: 23 de kinora i 7 de 

mutoscopi . Els rotlles de kinora pertanyen a les cases Lumière, Kinora Co. Ltd. i British 17

Mutoscope & Biograph, mentre que els rotlles de mutoscopi pertanyen a la casa 

International Mutoscope Co. 

Els rotlles de mutoscopi són de dimensions força més grans que els de kinora, solen fer 

entre 24 i 27 cm de diàmetre total (comptant el nucli i les pestanyes) i entre 7,5 i 8 cm 

d’alt, comptant també el nucli. En el cas dels rotlles de kinora, aquests solen fer uns 2 cm 

d’alt,comptant també l’eix. Pel que fa a imatges, en el cas dels rotlles de mutoscopi solen 

tenir-ne unes 700-750, mentre que els de kinora en solen tenir entre 550 i 600 tot i que 

també se’n troben de més curts, d’entre 250 i 300 o d’altres més llargs amb les pestanyes 

més fines que arriben a les 700 imatges. L’eix metàl·lic en el cas dels rotlles de mutoscopi 

és de ferro colat mentre que en els de kinora acostuma a ser de llautó, que resulta força 

més més lleuger i tou.  

4 mutoscopis mecànics amb visor

3 mutoscopis de fotografia

1 mutoscopi amb visor Lumière

18 mutoscopis de dibuixos

3 mutoscopis d’ombres

1 mutoscopis mecànics per a projectar amb làmpada d’oli

1 visor mutoscopi mecànic amb peu, es posa en marxa mitjançant monedes

2 Kinora Casler

Fig. 5 Rotlle de kinora amb núm. de registre 
1300

Fig. 6 Rotlle de mutoscopi amb núm. de registre 1868

 Consultar l’Annex núm. 1 amb tot el llistat de rotlles de la col·lecció que seran objecte d’estudi pel treball.17
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En el cas dels rotlles de kinora, tots compten amb un sistema de subjecció tant del principi 

com del final del rotlle, consistent en dues peces metàl·liques. En alguns casos on les 

peces s’han perdut o es troben molt deteriorades i se n’ha perdut parcialment, s’han 

substituït per llistons estrets de fusta encaixats a l’eix entre el principi i el final del rotlle, 

que també fan la funció de fixació.  

Pel que fa a les pel·lícules impreses, les temàtiques que apareixen als rotlles són força 

variades , trobem per exemple escenes de:  18

Fig. 7 Exemple de sistema de subjecció a partir de 
dues peces metàl·liques

Fig. 8 Exemple d’intervenció anterior en el sistema 
de subjecció per la pèrdua d’una de les peces 

metàl·liques originàries

Casament

Ballarins

Dones lluitant a boa

Lluita de coixins

Home i dona donant de menjar a un nadó

Desfilada militar

Representació teatral

Gos de passeig amb l’amo

Home en una perruqueria

Regata de velers

 Consultar l’Annex núm. 118
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6. Objectius generals i específics 

El treball té com a fita principal la intervenció i condicionament de la col·lecció de rotlles 
del Museu del Cinema en sistemes de conservació adequats i la posterior digitalització 
d’un dels rotlles, per tal de poder-lo animar i obtenir-ne la pel·lícula. D’aquesta manera es 
pot reproduir el visionat que l’espectador feia en directe a través de l’accionament de 
l’aparell i difondre’l a la xarxa per tal de que sigui accessible a tot el públic. Per tot això 
ha calgut prèviament fer una aproximació al material i conèixer-ne les característiques, 
tipologies i tipus de materials emprats, així com el seu ús per entendre’n les patologies 
d’aquests i poder plantejar la proposta d’intervenció. 


7. Marc teòric, descripció del projecte, metodologia i/o anàlisi de dades 

7.1 Identificació i datació de les pel·lícules 

Alguna de les pel·lícules dels rotlles de la col·lecció fabricats per la casa Kinora Co. Ltd ja 

es trobaven identificades a partir del catàleg de Barry Anthony , The Kinora: Motion 19

Pictures for the Home 1896-1914 : A History of the System, and a Newly-compiled 

Illustrated Catalogue of Kinora Reels i la versió revisada, The Kinora Library. La datació en 

aquest cas resulta poc precisa, i ronda al voltant del 1912. A partir dels dos catàlegs s’han 

pogut identificar algunes pel·lícules més: 

Correspondència amb el catàleg de Barry Anthony

Núm. registre 
(Museu) Títol original Núm. 

sèrie Pàgina Imatge

1297 Skater 519 27

Fig. 9

 ANTHONY, B. The Kinora: Motion Pictures for the Home 1896-1914  : A History of the System, and a 19

Newly-compiled Illustrated Catalogue of Kinora Reels. 1996. 
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1299 Ice Sail Boats Race 318 25

Fig. 10

1300 Miner digs at 
entrance to cave

215 
(similar al 
número 
4219 i 
231)

23

Fig. 11

1301 Railway 337

No apareix al catàleg 
però s’ha deduït que 

es tracta d’aquest 
tema i podria 

equiparar-se al rotlle 
amb número de sèrie 

338

Fig. 12

1302 Our cook. A heated 
argument* 4100 18

Fig. 13
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* En el cas del rotlle amb número de registre del Museu 1302 que correspon al 
número de sèrie 4100 se n’ha trobat una correspondència amb el rotlle amb 
número de la sèrie número 100 que apareix a la versió revisada del catàleg del 
1911, amb el títol Our cook. A heated argument . 20

Pel que fa als rotles de la casa Lumière, ha resultat molt útil el catàleg en línia fet per 

Manuel Schmalstieg  amb la col·laboració d’estudiants de l’Ecole d’Arts Appliqués des la 21

Chaux-de-Fonds, que suposa un recull força exhaustiu i acurat de totes les pel·lícules 

Lumière. La realització del catàleg s’ha fet principalment basant-se en l’obra de Michelle 

Aubert i Jean-Claude Seguin del 1996, La production cinématographique des Frères 

1303 Barber 83 21

Fig. 14

2340 A Pillow Fight 254 24

Fig. 15

37385
Approaching and 
passing of train, 
núm. 727

1507 27

Fig. 16

 ANTHONY, B. The Kinora Library: A Descriptive List of Moving Pictures that you may see in your own 20

Home. East Sussex: Projection Box, 2001, pàg. 18.

 SCHMALSTIEG, M. Catalogue Lumière, [En línia]. <https://catalogue-lumiere.com> [Consulta: 16 agost 21

2021].
 de 17 64
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Lumière. La informació d’aquest catàleg és força més completa i concisa que la dels 

d’Anthony, fet que ha permès poder identificar alguna de les pel·lícules, així com revisar i 

precisar-ne alguna datació i informació addicional. El número de sèrie que apareix a la 

taula següent, correspon al del catàleg comercial original de la companyia Lumière. La 

datació correspon a la de la fabricació de la pel·lícula, tot i que possiblement sigui 

coetània a la del rotlle. 

Correspondència amb el catàleg de Manuel Schmalstieg

Núm. 
registre 
(Museu)

Títol original Data Núm. sèrie Imatge identificativa

822 Entrée d’une noce à 
l’église

17 de juny del 
1897 557, núm. 22

Fig. 17

823 Repas de bébé
[22 de març del 
1895] - 10 de 
juny del 1895

88, núm. 7

Fig. 18

824 Danse sur scène (pas 
de deux)

[1896] - 6 de de 
setembre del 
1896

29, núm. 41

Fig. 19

Correspondència amb el catàleg de Manuel Schmalstieg

Núm. 
registre 
(Museu)

 de 18 64

https://catalogue-lumiere.com/entree-dune-noce-a-leglise/
https://catalogue-lumiere.com/repas-de-bebe/
https://catalogue-lumiere.com/danse-sur-scene-pas-de-deux/


  

825 Partie de tric-trac
[16 de gener del 
1896] - 13 
d’abril del 1896

74, núm. 6

Fig. 20

828 Saut du mouton
[1896] - [27 de 
novembre del 
1897]

661, núm. 13

Fig. 21

830 Arrivé d’un train à La 
Ciotat Estiu del 1897 653, núm. 75

Fig. 22

3246 Défilé du génie à 
Madrid

[12 de juny del 
1896] - 30 de 
juny del 1896

265, núm. 19

Fig. 23

Correspondència amb el catàleg de Manuel Schmalstieg

Títol original Data Núm. sèrie Imatge identificativa

Correspondència amb el catàleg de Manuel Schmalstieg

Núm. 
registre 
(Museu)
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En canvi, en el cas dels rotlles de les cases International Mutoscope Reel Co. i British 

Mutoscope & Biograph no s’ha pogut identificar cap pel·lícula ja que no se n’ha localitzat 

cap catàleg. 

 

7.2 Estat de conservació 

Les peces en general es troben en força bon estat. Aquelles que van ser més utilitzades, 

sobretot per la temàtica, es troben més desgastades i amb més patologies. La major part 

dels rotlles grans de mutoscopi presenten taques d’humitat i de microorganismes. 

Possiblement es degui a que els aparells es trobaven instal·lats a l’exterior, a l’entrada 

d’un establiment comercial, per tant es trobaven exposats a la intempèrie.  

A partir de l’anàlisi de les peces es detecten un seguit de patologies recurrents: 

Oxidació a les peces metàl·liques i pèrdues

Ratllades i desgast, i oxidació del revers del suport de paper de la darrera pestanya

Ondulació marcada a les primeres pestanyes, així com alguns estrips, desgast, oxidació i 
pèrdua de l’emulsió i del suport

Incisió en forma de raïl a les cantonades de les pestanyes de tot el rotlle

Mirall de plata a les imatges, especialment de les primeres pestanyes

Patologies recurrents

Fig. 24 Oxidació de la peça metàl·lica de final del 
rotlle

Fig. 25 Oxidació de la peça metàl·lica de principi 
del rotlle
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A més a més, es detecten altres patologies més puntuals, com són: 

Fig. 26 i 27 Oxidació del nucli metàl·lic

Fig. 28 i 29 Ondulació marcada algun plec a les primeres pestanyes del rotlle

Fig. 30 i 31 Desgast i pèrdua de les primeres capes del revers del suport de la darrera pestanya

Fig. 32 i 33 Oxidació de la cara de la imatge, estrips i pèrdues del suport de les primeres pestanyes del 
rotlle

Patologies recurrents

Alguna taca de color marrónós/taronjós al suport de paper i a la imatge

Ratllades, pèrdues i clivellat a l’emulsió

Pèrdua d’alguna pestanya

Separació/despreniment de les pestanyes del nucli de fusta i metàl·lic

Adhesió de la imatge amb el revers del suport de paper de la pestanya anterior

Taques d’humitat i de microorganismes així com espores
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S’ha substituït el fre del principi o del final del rotlle per unes fustes petites que fan la mateixa 
funció. Possiblement les peces originals metàl·liques es deurien perdre

Estrips, plecs, despreniments del suport de paper

Patologies puntuals

Fig. 34 Pèrdues i clivellat de l’emulsió Fig. 35 Taques marronoses a un lateral del rotlle

Fig. 36 Ratllades i desgast de la cara de l’emulsió Fig. 37 Trencament, plecs del suport de paper de 
les pestanyes

Fig. 38 Despreniment d’una pestanya del rotlle Fig. 39 Ratllades, desgast, pèrdues i oxidació de 
l'emulsió

Fig. 40 Taques d’humitat i de microorganismes al 
revers d’una pestanya

Fig. 41 Taques de microorganismes al revers d’una 
pestanya
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En el cas dels rotlles de mutoscopi de gran format, alguns d’ells alternen pestanyes amb 

imatge i pestanyes buides. Per altra banda, també trobem alguns rotlles que tenen 

pestanyes verges al final de tot.  

7.3 Sistema d’instal·lació original 

Pel que fa al sistema d’emmagatzematge actual, en el cas dels rotlles de kinora que es 

troben al dipòsit, aquest consisteix en capses de conservació. Com a sistema de protecció 

individual es fan servir bosses de polietilè. Els rotlles estan col·locats en tres nivells i estan 

separats per una làmina de cartró de conservació, tal com s’observen a les imatges (fig. 

46 i 47). 

Fig. 42 i 43 Substitució del fre metàl·lic del principi del rotlle per unes peces de fusta

Fig. 44 Plecs marcats d’una pestanya Fig. 45 Plecs de les primeres pestanyes d’un rotlle

Patologies puntuals

Fig. 46 i 47 Sistema d’emmagatzematge dels rotlles amb els diferents nivells
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Per altra banda, els rotlles de mutoscopi es troben embolicats en paper barrera com a 

sistema de protecció i estan disposats directament als prestatges dels compactes del 

dipòsit, juntament amb la capsa dels rotlles de kinora.  

En els rotlles que es troben exposats a les sales permanents del museu també s’hi 

plantejarà fer-ne la intervenció, però no es planteja cap canvi en el sistema d’exposició per 

tal de mantenir el criteri museològic establert pel museu. Actualment es troben exposats 

directament sobre prestatges de vidre i aquells que disposen de l’aparell original, es 

troben instal·lats en el seu interior, per tal de poder reproduir-ne de la manera més fidel 

possible la seva funció original.  

7.4 Proposta d’intervenció 

Prèviament a la intervenció s’han pres dues mostres amb hisop en dos rotlles visiblement 

afectats per microorganismes. S’han dut les mostres al Laboratori de Microbiologia 

Aplicada i mediambiental de la UAB. A partir dels resultats, es detecta la presència tant de 

colònies de bacteris com de fongs, si bé en menor grau. S’identifiquen les següents 

espècies: Bacilius subtilis i dues variants del Kocuria, en el cas de bacteris, i 

Cladosporium herbarum i Penicilium rugulosum en el cas dels fongs .  22

Fig. 48 i 49 Sistema d’empaquetat dels rotlles de mutoscopi i ubicació als prestatges del dipòsit

 Consultar l’Annex núm. 222
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A partir de les patologies detectades i tenint en compte els recursos i les necessitats de 

les peces s’elabora la següent proposta d’intervenció: 

Allò ideal seria aprofitar que es fa el tractament de conservació-restauració per plantejar la 

digitalització de les imatges. No obstant, tenint en compte la gran complexitat que 

comporta plantejar la digitalització de tots els rotlles, i la manca de temps, s’optarà per fer 

la digitalització d’un rotlle. 

7.4 Procés d’intervenció 

Tota la intervenció s’ha fet in situ al mateix dipòsit del museu, en un espai destinat a fer 

intervencions en conservació-restauració i documentació entre d’altres.  

Primer s’ha fet una neteja en sec amb aspirador amb una terminació amb raspall petit i 

suau per no malmetre el material. S’ha aplicat per les vores exteriors de les pestanyes i 

pel nucli metàl·lic. Posteriorment s’ha passat una palatina de pèl de cabra per cada revers 

de les pestanyes.  

Fig. 50 i 51 Presa de mostres amb hisop

1. Neteja mecànica en sec 
Aspiració i neteja amb palatina, drap Sontara i aspiració amb aspirador amb filtre HEPA.

2. Desinfecció puntual 
Polvorització amb una dissolució mixta d’alcohol i aigua (70:30) per les peces infectades 

3. Nou sistema d’instal·lació 
Damunt de suport de cartró de conservació amb una làmina de plastazote a la mateixa mida i 
dins de capsa de cartró de conservació. En el cas dels rotlles grans aniran en sistemes 
individuals, però en el cas dels petits es faran 3 nivells dins de les capses.
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En el cas dels rotlles on s’ha detectat possible presència de microorganismes s’ha fet 

tractament de desinfecció amb una dissolució mixta d’alcohol i aigua (70:30) aplicada amb 

escovilló a les zones puntuals on hi havia afectació i Sontara a les superfícies més grans, i 

finalment s’ha polvoritzat tot el rotlle. 

S’ha aprofitat també per retirar les etiquetes que hi havia amb alguns dels nuclis dels 

rotlles del número d’inventari antic primer mecànicament amb l’ajuda de l’aplanadora i les 

restes que no sortien, amb un escovilló impregnat amb alcohol. 

Fig. 52 Neteja per aspiració Fig. 53 Neteja amb palatina de pèl de cabra

Fig. 54 i 55 Desinfecció amb escovilló impregnat (esquerra) i amb drap Sontara (dreta)

Fig. 56 Retirada mecànica d’etiqueta amb aplanadora Fig. 57 Resultat després de la intervenció
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7.5 Sistema de protecció i instal·lació/emmagatzematge 

Un cop intervingut el material s’ha preparat el sistema d’instal·lació. Per tal d’optimitzar 

recursos, en el cas dels rotlles de kinora, s’ha optat per aprofitar material que ja hi havia al 

museu, i s’han utilitzat unes capses petites a la mida dels rotlles. En canvi, pels rotlles de 

mutoscopi s’han hagut d’encarregar quatre capses fetes a mida ja que no disposaven de 

les mides que es requerien. S’han muntat tres nivells a cada una de les capses petites i 

com a separadors i suport secundari, s’han emprat cartrons també reaprofitats i una base 

de plastazote per cada cartró per tal de reduir el desplaçament de les peces quan es faci 

trasllat de capses o s’hagin de consultar. Tant en el cartró com en el plastazote s’hi han fet 

unes obertures semiesfèriques als laterals per permetre’n la manipulació amb una sola mà 

de manera segura i pràctica. 

Pels rotlles de mutoscopi s’ha emprat el mateix sistema, però en aquest cas només s’ha 

col·locat un rotlle per capsa, i no ha calgut el suport de cartró, només s’hi ha col·locat una 

base de plastazote a la mida de la base de la capsa.  

La col·lecció també compta amb 5 capses de rotlle de cartró, 2 bases de capsa soltes i 

una capsa de dimensions més petita. S’ha aprofitat per aspirar-les i instal·lar-les en 

capses de cartró de conservació. 

Fig. 58 i 59 Sistema d’encapsat dels rotlles de kinora (esquerra) i mutoscopi (dreta)

Fig. 60 Capses de rotlles de la col·lecció Fig. 61 Instal·lació de les capses en capses de conservació
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7.6 Digitalització d’un rotlle 

Per tal de poder dur a terme la digitalització d’un rotlle primer s’ha seleccionat el rotlle més 

adient per fer la prova. Justament el número 1.303, tal com es veu a les imatges, tenia 

despreses alguna de les pestanyes del principi del rotlle i ha resultat senzill de desmuntar-

lo sense haver de descargolar els cargols de la peça metàl·lica central que es trobaven 

força oxidats. La digitalització i post-producció s’ha realitzat a càrrec del fotògraf Enric 

Gracia Molina, mentre que la manipulació del material ha estat a càrrec de l’autora del 

treball. 

Per la digitalització, s’han tingut en compte els següents paràmetres i aspectes tècnics: 

Les imatges de les pestanyes que s’havien de digitalitzar feien 1,9 x 2,4 cm. Tenint en 

compte les petites dimensions de les pestanyes s'ha optat per emprar una òptica macro 

per aproximar les imatges fotografiades al format de la càmera  i aprofitar al màxim la 

resolució d'imatge de la càmera. En aquest cas s'ha emprat una càmera de pas universal 

Fig. 62 i 63 Rotlle número 1303 amb quatre pestanyes despreses

Aparell de reproducció Càmera fotogràfica de pas universal

Model de càmera Canon EOS 5D Mark II de 21.1 MP

Tipus d’objectiu Canon 100mm f2/8 Macro IS USM

Gestió del color Carta de color Datacolor SpyderChecker Pro

Imatges de sortida JPG a 8 bits (format de difusió) i TIFF a 16 bits 
(format de preservació)

Post-producció Programa d’edició Adobe Photoshop CC 2020

Sistema d’il·luminació 2 focus LED Studio COOLED HPL 1600/200 
Cromalite; 2 paraigües reflectors/difusors

Suport de la càmera Taula de reproducció amb columna model Kaiser 
RS1 + RA1 5510
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amb una resolució d'imatge més que suficient per a obtenir la pel·lícula final i, si és 

menester, poder imprimir cadascuna de les imatges amb una resolució òptima (a 300 

píxels per polsada) fins a 48 x 32 cms per a visualitzar-les aproximant-nos al màxim. És a 

dir que es podrà anar ampliant la impressió exponencialment en cas que es vulgui 

visualitzar a més distància. Com que en aquest cas no era necessari emprar una càmera 

amb més resolució d'imatge s'ha pogut agilitzar el treball de postproducció. Per tal de 

poder digitalitzar cada pestanya una per una en bona qualitat ha calgut desmuntar el rotlle 

prèviament. En aquest cas ha resultat força senzill ja que a la part del principi d’aquest 

s’havien desprès algunes pestanyes ja que es trobava sense la peça metàl·lica de fixació. 

Un dels cargols de l’estructura metàl·lica que fa d’ànima es trobava força oxidat i no ha 

resultat possible descargolar-lo i desmuntar l’estructura. S’ha hagut d’anar traient amb 

molt de compte cada una de les pestanyes per la zona del principi on aquestes anaven 

saltant. Un cop desmuntat tot el rotlle s’ha aprofitat per fer una neteja mecànica en sec 

amb palatina de cada una de les pestanyes.  

Després de la neteja ja s’ha pogut preparar el sistema de digitalització. S’ha muntat un 

marc de cartró amb doble finestra de cartró i cartolina per mirar d’enquadrar de la manera 

més ajustada possible cada una de les pestanyes respectant al màxim el mateix 

enquadrament.  

Fig. 64 i 65 Rotlle número 1303 amb quatre pestanyes despreses

Fig. 66, 67 i 68 Sistema de passe-partout amb doble finestra per l’enquadrament de les imatges
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Un cop muntat s’ha fixat a la taula de reproducció per tal d’evitar-ne el seu desplaçament. 

A la banda dreta de la imatge es comptava només amb 3 mm de suport però ha estat 

suficient per poder fer trepitjar el cartró de la finestra sense generar ombres a l’hora de 

capturar. En aquesta ocasió no s’ha emprat vidre ja que no en disposàvem d’un de 

dimensions tan petites. No obstant, posant pes a la finestra de cartró s’han pogut aplanar 

prou les imatges. En aquest cas s’han digitalitzat un total de 577 imatges.  

Després de la digitalització s’ha fet la post-producció a partir d’un programa d’edició 

d’imatge, en aquest cas Adobe Photoshop. Degut a que l’enquadrament no ha estat del tot 

precís, en l’edició s’ha hagut de re-enquadrar una per una. Els ajustos bàsics d’edició que 

s’han tingut en compte són per una banda els ajustos de perfil, la temperatura de color i la 

lluminositat.  

Fig. 69 i 70 Procés de digitalització de les imatges

Fig. 71 Captura de pantalla del procés d’edició de les imatges amb Adobe Photoshop
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Després de l'edició de les imatges s'han creat dos formats de sortida per entregar al 

Museu i per muntar l'animació de la pel·lícula. El format de difusió s'ha creat en JPG amb 

compressió per a poder difondre les imatges i la pel·lícula amb agilitat a pantalles 

d'ordinador, mòbils, etc. El format de preservació s'ha creat en TIFF a 16 bits que, tal com 

s'ha comentat anteriorment, permet imprimir les imatges amb alta resolució. Les imatges 

originals s'han pres en format RAW, ja que és un format d'arxiu digital d'imatges que conté 

la totalitat de les dades de la imatge tal com ha estat captada pel sensor de la càmera i 

permet, si és necessari, editar les imatges partint de 0 sense perdre informació. 

Paral·lelament a l’edició s’ha tornat a muntar físicament el rotlle seguint el mateix mètode 

de desmuntatge però a la inversa. Quan s’ha arribat a les primeres pestanyes s’han 

col·locat dues peces de fusta per fer de sistema de fixació substitutori de la peça 

metàl·lica que en aquest cas mancava, per tal de que no tornessin a sortir les primeres 

pestanyes de l'eix. S’ha optat per aquest tipus d’intervenció seguint el mateix criteri 

d’intervenció d’altres rotlles amb intervencions anteriors fetes pel mateix motiu.  

7.7 Stop Motion: animació de les imatges digitalitzades 

A partir de les imatges obtingudes en la digitalització s’han emprat les de format de difusió 

per generar una pel·lícula del curtmetratge. Per això s’ha emprat el programa propi 

d’edició de vídeo d’Apple, l’Imovie, ja que s’ha treballat amb un MacBook Air, i ha calgut 

ajustar la temporització de la transició entre imatges i ajustar-les totes per tal de que 

quedessin el més centrades i enquadrades possible i no es notés el pas d’una imatge a 

l’altra. S’ha afegit so per tal d’ambientar millor l’animació i en aquesta ocasió s’ha escollit 

Fig. 72 i 73 Procés de digitalització de les imatges
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un fragment d’una peça del Youtube per a cinema mut sense drets d’autor . Al principi i al 23

final del vídeo s’hi han afegit dues imatges amb títols inserits en un cartell, totes elles 

imatges copyleft obtingudes a través del repositori Pixabay . La velocitat de reproducció 24

de cada imatge que s’ha escollit en aquest cas és d’un octau de segon per imatge, de 

manera que la temporització total del Stop Motion ha estat d’uns 30 segons, tenint en 

compte que hi havia un total de 577 imatges i també hi havia el títol del principi i del final. 

S’ha intentat reproduir el més fidelment possible la velocitat a la que es deuria visionar el 

rotlle en físic a través del visor i amb l’accionament de la manovella, no obstant no deixa 

de ser un paràmetre força subjectiu i poc concís, ja que variava en funció de l’espectador/

observador i aquest no sempre era regular. Un cop obtingut el vídeo se n’ha fet difusió a 

través del canal de Youtube del Museu . 25

Fig. 74 Captura de pantalla del procés d’edició del Stop Motion amb l’Imovie

 Disponible en línia a: <https://youtu.be/PRJP28T6fR8> [Consulta: 12 agost 2021].23

 Disponible en línia a: <https://pixabay.com/es/> [Consulta: 12 agost 2021].24

 El resultat del Stop Motion es pot visualitzar al canal de Youtube del Museu del Cinema, al següent 25

enllaç: <https://www.youtube.com/watch?v=272oOWiqU0U> [Consulta: 14 agost 2021]
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6. Conclusions i possibles vies d’investigació 

Un cop finalitzat tot el procés d’intervenció, es pot dir que s’han pogut assolir de manera 

satisfactòria tots els objectius marcats a l’inici del treball. Per una banda això ha estat 

gràcies a la bona predisposició i cooperació dels responsables del Museu del Cinema, 

especialment la cotutora del treball, Montserrat Puigdevall, que ha donat totes les facilitats 

per part de la institució per tal de poder dur a terme totes les accions. Les grans similituds 

pel que fa a característiques físiques i tipològiques del material intervingut han ajudat 

també a una sistematització i optimització dels recursos i processos d’intervenció, 

digitalització i animació. No obstant, cal tenir en compte que es tracta d’un tipus de 

material amb unes característiques pròpies que en dificulten i limiten la seva intervenció 

completa i exhaustiva. Restaria pendent intervenir cada un dels rotlles més a fons, 

desmuntant les pestanyes del nucli.  

Cal dir que el treball es centra principalment en la part de difusió i de conservació 

preventiva més que no pas en la d’intervenció en conservació-restauració. Concretament, 

la digitalització i animació de la pel·lícula suposa una aportació molt significativa pel que fa 

a la difusió de la col·lecció, a la vegada que té una utilitat com a recurs promocional pel 

Museu, ja sigui per emprar a les xarxes socials, pàgina web, com també a l’exposició 

permanent o temporals que es puguin realitzar en un futur, i en d’altres activitats i 

esdeveniments que organitzi la institució. 

Restauració matèrica versus restauració digital dels rotlles 

En cas que hi hagués hagut més temps hauria estat interessant plantejar la restauració 

del rotlle desmuntat. Aquí es plantegen dues vies d’intervenció: fer una restauració física  

o una restauració digital.  

Pel que fa a la restauració física aquesta comportaria força més temps que la digital ja 

que resulta més complicat optimitzar i automatitzar processos. Una restauració digital 

permet poder aplicar una mateixa eina o recurs per una o més imatges, en funció del que 

es requereixi, de manera que es pot fer una intervenció més massiva optimitzant el temps 
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d’intervenció. En el cas concret del rotlle de kinora, aquest fet resulta encara més 

interessant tenint en compte que moltes de les imatges s’assemblen i fins i tot algunes 

d’elles són pràcticament idèntiques. Això porta a plantejar l’opció de fer una intervenció a 

nivell més figuratiu on es pugui reproduir més fidelment la imatge perduda en cas que es 

tracti de parts més compromeses com una cara, un vestit, una part del cos, un objecte, 

etc. Això no és incompatible en marcar allò que s’està afegint per tal de que l’observador 

pugui discernir entre les parts originals i les parts intervingudes. El nivell d’intervenció es 

podria decidir en funció de les necessitats i posteriors utilitats que puguin tenir les imatges 

a tractar. En el cas de la restauració física allò més adequat seria fer una reintegració 

matèrica més homogènia, a partir de la suma dels diferents tons de tota la imatge, i aplicar 

una tècnica de puntillisme o una capa uniforme. Una restauració física tot i emprar 

productes i materials reversibles no deixa de ser una intervenció, i si mai es volgués 

recuperar l’estat original fàcilment en podria quedar alguna petja. En canvi, en el cas de la 

restauració digital aquesta serà totalment reversible, ja que sempre es podrà recuperar 

l’estat originari de la imatge reproduïda a partir del fitxer RAW que actua com si fos un 

negatiu. Els criteris i estils de restauració també són molt més versàtils i variats en el cas 

de la restauració digital que en la restauració física, que sempre serà una mica més 

limitat. En ambdós casos sempre és possible marcar allò intervingut de les parts originals. 

No obstant, en algun cas puntual com per exemple algun rotlle de mutoscopi, que 

estructuralment es troba molt malmès, sí que seria adequat realitzar una restauració física 

de l’objecte abans de fer qualsevol intervenció en digital. 

Millores en la digitalització 

Cal tenir en compte que prèviament a la digitalització es partia de poca informació i 

referències a on recolzar-nos en relació a altres experiències sobre aquest tipus 

d’objectes realitzades en altres institucions. Si bé, s’han trobat alguns exemples publicats 

com és el cas de la National Library of Scotland , la Université du Luxembourg  o la 26 27

Library of Congress , pràcticament no s’ha trobat informació específica sobre el sistema 28

 NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND. Digitised reels revive oldest surviving moving images of Wick / 26

News archive. [En línia]. <https://movingimage.nls.uk/film/4627> [Consulta: 4 juliol 2021].

 UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG. Kinora Viewer Replica / research success stories. [En línia]. <https://27

www.c2dh.uni.lu/report/2020/research-stories/kinora-viewer-replica> [Consulta: 4 juliol 2021].

 LIBRARY OF CONGRESS. Films, Videos / Search. [En línia]. <https://www.loc.gov/film-and-videos/?28

fa=contributor:american+mutoscope+and+biograph+company&sp=6> [Consulta: 18 agost 2021]
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de digitalització que s’ha emprat en cada cas, sinó més aviat els resultats de les 

animacions.  

Un cop feta la prova de digitalització d’un dels rotlles s’han observat diferents millores a 

considerar de cara a futures digitalitzacions del mateix material. Per una banda, el sistema 

de passepartout amb doble finestra caldria perfeccionar-lo i crear una finestra de 

passepartout que sigui de la mida exacta d’una pestanya sencera, no només de la imatge. 

D’aquesta manera, al col·locar la pestanya a l’hora de digitalitzar, quedarien encaixades 

dins i no hi hauria risc de que es desplacessin. Això permetria que l’enquadrament fos 

molt més precís i agilitzaria el procés d’edició de la imatge. Al ser tan ajustat, en aquest 

cas és molt important que els marges de la finestra facin pendent per tal de que no es 

generin ombres a la imatge.  

Un altre aspecte a considerar és l’ús d’un vidre, que permet aplanar de manera més 

uniforme la superfície de les imatges. Tenint en compte que una de les finalitats de la 

reproducció d’aquest tipus de material és la posterior animació de les imatges, preval la 

imatge més que l’objecte. És important doncs que les dimensions siguin el més fidels 

possibles a com eren originàriament. Caldria buscar un vidre que sigui transparent, amb 

filtre d’UV i antireflector per evitar brillantors generades pels focus de llum projectats cap a 

la imatge. Es recomana l’ús dels vidres tipus True Vue de 2 mm transparent (recomanable 

que sigui mínim d’un 96%), antireflector (permetent la reflexió de la llum d’un 1 % com a 

màxim) i protector de llum UV d’almenys un 70%. Cal tenir en compte també el gruix del 

cartró del passepartout hauria de ser més prim que el que s’ha emprat pel treball, per tal 

de que el vidre faci la funció d’aplanar la superfície a digitalitzar. Hauria de ser màxim d’1 

mm de gruix. 

Tots aquests aspectes de millora permetran una post-producció molt més àgil i 

automatitzada, amb un resultat molt més precís i fidel a la realitat, i a l’hora evitar el mínim 

d’edició possible, sempre tenint en compte els paràmetres bàsics d’edició.  

Per altra banda, la post-producció planteja qüestions relacionades amb la restauració 

digital que cal considerar. En el nostre cas, per manca de temps, no s’ha pogut intervenir 
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la imatge digital, però hauria estat interessant plantejar un tipus d’intervenció adient 

segons els futurs usos de les reproduccions i segons les necessitats del Museu. Pel que 

fa a la zona de les pèrdues de l’emulsió on hi ha imatge, caldria plantejar fer una mínima 

intervenció, consistent en una reducció del blanc, per un to grisós que sigui la suma de 

tots els grisos existents a les imatges. D’aquesta manera es seguiria identificant la pèrdua 

i per tant identificaríem la intervenció, però no ressaltaria tant a l’hora de reproduir la 

pel·lícula. Pel que fa al fons negre, sovint hi ha pèrdua d’intensitat per desgast i oxidació 

de l’emulsió, i es podria mirar d’uniformitzar lleugerament respecte el to original que és 

més neutre.  

Pel que fa a la càmera, es podria emprar una Canon EOS 5DS R que ofereix més 

resolució i permetria imprimir les imatges en un format més gran, tipus de 2 x 3 metres, en 

cas que fos de menester per algun ús concret com pancartes o lones publicitàries.  

Sistemes de reproducció de l’aparell i del rotlle 

A partir de la digitalització de les imatges es planteja una altra proposta d’investigació 

relativa a la reproducció de facsímils. Si bé es tracta d’una tasca força més complexa, 

resultaria quelcom molt útil com a recurs pel Museu tant per un ús més pedagògic (per 

tallers escolars, per exposar a les sales del Museu) com per una finalitat de conservació 

preventiva. L’ús de facsímils a l’exposició permanent permetria per una banda que el 

visitant pugui experimentar el visionat en viu i en directe del rotlle i per altra, s’evitaria que 

els originals es conservessin millor ja que aquests es podrien guardar al dipòsit. 

Existeixen alguns projectes sobre reproducció, no tan sols del rotlle sinó de tot el 

mecanisme amb l’aparell de suport inclòs. Un exemple molt interessant, el qual es troba 

encara en procés d’elaboració és el que planteja Tim van der Heidjen a través de la 

Universitat de Luxembourg, DEMA demonstration: Kinora Viewer Replica . En el cas del 29

rotlle, caldria analitzar bé el material i l’estructura de l’eix metàl·lic amb ànima de fusta per 

tal de poder-lo reproduir el més fidelment possible. Una opció per reproduir tant l’eix 

metàl·lic com el suport del rotlle i el mecanisme d’accionament a base de manovella seria 

a partir d’una impressora 3D i emprant un material menys pesant, prou resistent i igual de 

funcional que el ferro o el llautó, com és la resina.  

 Per a més informació, consultar la web el projecte: <https://www.c2dh.uni.lu/report/2020/research-29

stories/kinora-viewer-replica> [Consulta: 14 ago 2021] 
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8. Annexos 

Annex núm. 1: Fitxes d’identificació i d’estat de conservació dels rotlles 

ROTLLES DE KINORA

Núm. 
registre Imatges rotlle Pel·lícula

822 Identificació

Títol Entrée d’une noce à l’église

Tema Casament. Les diverses persones de la processó pugen les 
escales de l’església i entren a l’església

Any 17 de juny del 1897

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 557, núm. 22

Núm. imatges 554

Mides 12,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies
- Ondulació molt marcada a les primeres pestanyes

- Mirall de plata a la imatge de la primera pestanya

- Oxidació de les peces metàl·liques de fixació del rotlle

- La peça metàl·lica del principi del rotlle està trencada

- Estrips al suport de paper de la darrera pestanya

- Algunes ratllades al revers del suport de paper de la 

darrera pestanya


823 Identificació

 de 41 64
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Títol Repas de bébé

Tema Nen petit mentre li donen el menjar

Any [22 de març del 1895] - 10 de juny del 1895

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 88, núm. 7

Núm. imatges 501

Mides 12,7 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies
- Mirall de plata generalitzat lleu, especialment a la primera 

imatge

- Oxidació de les peces metàl·liques

- Taca de color marró puntual en un lateral del rotlle (tall 

inferior) que s'ha traslladat una mica cap a l’emulsió (part 
inferior). Ha generat clivellats a l’emulsió


- Desgast i pèrdues de la capa del suport de la part del 
revers degut al fregament i contacte amb la peça 
metàl·lica del darrere


- Ondulació molt marcada de les primeres imatges, i algun 
plec, clivellat de l’emulsió, oxidació de l’emulsió i pèrdua 
del suport


- Plec a la cantonada superior dreta de la darrera imatge


824 Identificació

Títol Danse sur scène (pas de deux)

Tema Una parella realitza pas de deux en un escenari.

Any [1896] - 6 de setembre del 1896

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 29, núm. 41

Núm. imatges 565

Mides 12 x 2,1 cm
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Estat de conservació

Patologies - Molta ondulació dels suports de les primeres pestanyes

- Mirall de plata especialment al principi i al final del rotlle

- Oxidació de la peça metàl·lica del final (només en té al 

final)

- Ratllades, desgast i erosió del revers del suport de la 

darrera pestanya

- Plecs, arrugues, especialment a la vora exterior de la 

primera pestanya

- La primera pestanya tallada té pèrdues importants de 

l’emulsió

825 Identificació

Títol Partie de tric-trac

Tema Dues persones juguen a un joc de backgammon mentre que 
d’altres les miren.

Any [16 de gener del 1896] - 13 d’abril del 1896

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 74, núm. 6

Núm. imatges 563

Mides 12,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - Mirall de plata generalitzat lleu

- Una mica d’oxidació de les peces metàl·liques que serveixen de 

fixació del rotlle

- Plec i debilitament del suport de paper de la darrera pestanya 

amb imatge

- Ratllades, pèrdua de la capa i desgast de la cara posterior de la 

darrera imatge degut al contacte i fregament per ús de la peça 
metàl·lica


- S’ha de retirar l’etiqueta amb adhesiu amb el número d’inventari 
original


- Les primeres imatges estan força ondulades de la part exterior, i 
tenen algun plec força marcat degut a l’ús (mecanisme).


- Desgast de la vora exterior dreta de les imatges degut a lçús, 
contacte amb l'aparell quan s’activa el mecanisme giratori del 
rotlle
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826 Identificació

Títol s/n

Tema Gent que passeja pel carrer

Any 1896

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número

Núm. imatges 582

Mides 12,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies
- Ondulacions marcades a les primeres fulles

- Oxidació de les peces metàl·liques de fixació. la del final 

del rotlle està trencada (falta un fragment)

- Clivellats de l’emulsió de la primera i última pestanya

- Oxidació pronunciada de la primera i última pestanya

- Ratllades, erosions, desgast i oxidació del suport de paper 

del revers de l'última pestanya

- Algun estrip a una vora de la darrera pestanya

- Pèrdues de l’emulsió de la vora inferior de les darreres 

pestanyes. En alguns casos s'ha enganxat al revers del 
suport de paper de la pestanya anterior.


827 Identificació

Títol s/n
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Tema L’August Lumière donant el menjar a la seva filla

Any 1896

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Número 4

Núm. imatges 552

Mides 12,2 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies
- Ondulació marcada a les primeres pestanyes

- La darrera pestanya es troba força malmesa (debilitament 

del suport, alguna pèrdua, aixecament i erosió de les 
capes del revers del suport de paper, alguna arruga i plec, 
mirall de plata i clivellat de la imatge, oxidació del suport 
de paper del revers puntual)


- Oxidació de les peces metàl·liques

- Mirall de plata del fragment de la primera pestanya (algun 

plec i arruga)

- Alguna pestanya està enganxada amb una altra

- Algun petit plec d'alguna cantonada exterior d'una 

pestanya

- Aixecament i trasllat de les fibres del paper del revers 

d'una pestanya a la imatge de l'altra (prèviament havien 
estat enganxades)


- Alguna petita pèrdua de l'emulsió d'alguna imatge


828 Identificació

Títol Saut du mouton

Tema Nois que juguen a saltar i parar en un jardí.

Any [1896] - [27 de novembre del 1897]

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 661, núm. 13

Núm. imatges 290

Mides 12 x 2,1 cm
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Estat de conservació

Patologies
- Primera imatge amb ratllades a la part superior dreta, 

possiblement pel contacte d'aquesta amb el fre de 
l'aparell quan es posava en funcionament el mecanisme 
giratori 


- Mirall de plata generalitzat a totes les imatges

- La peça metàl·lica de fixació del final està força oxidada

- Tres fustes petites al principi del rotlle que serveixen per 

fixar aquest, com a substitut de la peça metàl·lica

- Les 25 pestanyes finals tenen emulsió verge (sense 

imatge)

- Algun suport de paper del revers té aixecament d'una 

capa (la capa negra, i es veu el blanc del paper)

- Al mig hi ha 2 imatges (núm. 61 i 62) amb l’emulsió verge 

(sense imatge). La núm. 61 té un plec a la vora inferior 
dreta


- Al final del rotlle a la cantonada superior esquerra hi ha un 
estrip i una petita ondulació


- Deformacions en alguna vora d’alguna pestanya. Desgast 
per ús de les vores. Alguna ratllada en alguna vora 
d’alguna imatge


830 Identificació

Títol Arrivé d’un train à La Ciotat

Tema Un tren entra a l’estació, s’atura i molts viatgers baixen dels 
vagons, mentre que d’altres pugen

Any estiu del 1897

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 653, núm. 75

Núm. imatges 578

Mides 13 x 2,1 cm
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Estat de conservació

Patologies - Mirall de plata especialment de les primeres pestanyes i 
de les darreres


- Ondulació del suport de paper de les primeres pestanyes 

- Oxidació de la peça metàl·lica del final (la del principi s’ha 

perdut, en queda només un petit fragment)

- Pèrdua d’lagun tros de la capa del suport de paper del 

revers d’alguna pestanya

- Oxidació del revers del suport de paper de la darrera 

pestanya

- Ratllades, erosions i pèrdues de fibra del suport de paper 

del revers de la darrera pestanya (per contacte amb la 
peça metàl·lica per ús). També compta amb debilitament i 
algun plec del suport


- Estrips a la primera pestanya segurament per manipulació 
i també del primer fragment tallat (sense imatge)

1294 Identificació

Títol s/n

Tema Grup de persones en un camí rural acompanyant una mula 
que estira un carro

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 1315

Núm. imatges 576

Mides 13 x 2 cm

Estat de conservació

Patologies - Oxidació de les peces metàl·liques de fixació del rotlle

- Mirall de plata generalitzat

- Les quatre primeres pestanyes són verges (no hi ah 

imatge) i les 37 últimes pestanyes també

- La darrera pestanya té ratllades, oxidació, desgast i 

pèrdua del suport a la part exterior (a la vora) per ús. 
També s’han oxidat una mica les fibres del paper en 
contacte amb la peça metàl·lica
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1295 Identificació

Títol s/n

Tema Gos que passeja

Any 1912

Marca British Mutoscope & Biograph

Lloc de fabricació Londres

Sèrie i número Series 5, Núm. 213

Núm. imatges 714

Mides 12,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - Oxidació dels cargols de l’estructura metàl·lica que fa de nucli

- Ondulacions del suport especialment de les primeres pestanyes i 

de les darreres

- Mirall de plata de la imatge de la primera pestanya per estar en 

contacte amb alguna peça metàl·lica que ja no hi és

- Algun plec puntual en alguna de les pestanyes

1296 Identificació

Títol s/n

Tema Gos que passeja

Any 1912

Marca British Mutoscope & Biograph

Lloc de fabricació Londres

Sèrie i número Series 6, Núm. 213

Núm. imatges 681

Mides 13,5 x 2,1 cm
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Estat de conservació

Patologies - Només compta amb una peça metàl·lica de fixació al principi del 
rotlle


- Desgast de l’emulsió (ratllades i incisions) a la cantonada exterior 
degut al contacte amb la peça metàl·lica de fixació i 
possiblement per algun altre element de l’aparell


- Força corrosió i pèrdua d'una cantonada de la peça metàl·lica

- Zona del rotlle afectada possiblement per contacte directe amb 

humitat (debilitament del suport, ondulacions, pèrdues de la vora 
exterior, taques d’humitat i taques de microorganismes a la cara 
del revers del suport de paper). Alguns clivellats a l’emulsió així 
com pèrdues i ratllades


- Ondulacions al suport de paper de les darreres fotografies

- Mirall de plata de la primera imatge degut al contacte amb la 

peça metàl·lica i també al final del rotlle

- Oxidació dels cargols del nucli metàl·lic

1297 Identificació

Títol Skater

Tema Patinador sobre gel

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Sèrie i número Sèrie Skater, núm. 519

Núm. imatges 407

Mides 12,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - Alternança de paper buit amb pestanya (paper amb imatge). Té 
una cara negra que és la que toca amb la cara de l’emulsió de 
l’altre. I la cara blanca (verge) toca amb el suport de paper de 
l’altra que també és blanca


- Oxidació de les peces metàl·liques de fixació (n’hi ha dues)

- Oxidació del revers de la darrera pestanya per contacte amb la 

peça metàl·lica (també alguna ratllada i desgast). A la part 
inferior del revers de la darrera pestanya hi ha erosió i pèrdua de 
les capes més superficials del suport de paper


- En aquest cas a diferència de la resta de rotlles, el revers del 
suport de paper és blanc i no és setinat


- Ondulació i algun plec de les primeres pestanyes

- Desgast i pèrdua de l’emulsió de la part exterior de la primera 

pestanya

- Desgast de les vores exteriors d'alguna pestanya per ús 

(fregament amb l’aparell quan estava en funcionament)

- Ratllades a la peça metàl·lica central (nucli)
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1298 Identificació

Títol s/n

Tema Tres malabaristes-pallassos que fan un espectacle

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Núm. imatges 520

Mides 11,3 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - En general sembla força emprada

- Les peces metàl·liques de fixació s’han trencat (han posat dues 

fustetes al final ja que s’ha trencat al peça metàl·lica de fixació, 
mentre que la del principi està trencada però encara fa la funció 
de fre/fixació)


- Les pestanyes estan força corbades, ondulades, especialment 
les del principi


- Infecció d’algunes pestanyes tant pel revers com per l’anvers 
(possiblement ha estat en contacte amb humitat)


- La peça metàl·lica del nucli també té infecció i molta oxidació

- Una de les cantonades al principi del rotlle té taques de color 

marró que possiblement siguin d’oxidació

- Algun revers d’una pestanya té erosió i pèrdua de capes del 

suport de paper

- Les pestanyes del principi estan força danyades: oxidació a la 

cara de la imatge, taques de microorganismes, clivellat i pèrdues 
de l’emulsió


- Forces erosions per ús i manipulació

1299 Identificació

Títol Ice sail boats race

Tema Regata de velers sobre gel
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Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 215

Núm. imatges 604

Mides 14 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - Compta amb 13 pestanyes del principi sense imatge però 
emulsió (verges) i 49 al final


- Només hi ha una peça metàl·lica de fixació i es troba força 
deteriorada, li falta la part externa


- OXidació dels cargols del nucli metàl·lic

- Taques blanques sobre l’emulsió verge (possiblement de 

microorganismes)

- Pèrdues del suport de la primera i última pestanya del rotlle 

(sembla rossegat o d’insectes)

- Ratllades i desgast del revers del suport de la darrera pestanya

- Oxidació de les vores exteriors de les primeres pestanyes

- Pèrdues, erosions, ratllades, clivellat de l’emulsió i debilitament 

del suport

- Algunes pèrdues de l’emulsió de les pestanyes centrals

- Alguna pèrdua i erosió del revers del suport d’algun suport de 

paper 

1300 Identificació

Títol Miner dial at entrance to cave

Tema Un miner es troba un crani flotant mentres excava a l’entrada 
d’una cova, i es converteix en una dona vestida amb un 
vestit blanc (similar al número 4219 i 231). Pel·lícula amb 
trucatges.

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 215

Núm. imatges 365

Mides 13,3 x 2,1 cm
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Estat de conservació

Patologies - Oxidació important i desintegració de la peça metàl·lica central 
(corrosió amb to verd)


- Desgast, ondulació, debilitament, arrugues importants de la 
darrera pestanya que té emulsió buida (verge) possiblement per 
l’ús. 


- Possible corrosió del revers de la darrera imatge degut 
possiblement amb una peça metàl·lica que deuria fer de fixació/
fre (actualment no hi és)


- Desgasts importants de les vores exteriors d’algun suport de 
paper d’algunes imatges i taques d’humitat i alguna taca de 
microorganismes (possiblement s’hagués mullat per alguna zona 
puntual). Clivellats a l’emulsió i pèrdues i aixecament d’alguna 
zona de l’emulsió


- Una pestanya de paper ha saltat, però es conserva

- Marca, incisió i petit estrip a la vora inferior interna de les 

primeres imatges (possiblement degut al mecanisme de l’aparell)

- També compta amb fustetes que serveixen per fixar el rotlle 

perquè no es moguin les imatges

1301 Identificació

Títol s/n

Tema Imatges preses des d’un tren en marxa

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 337

Núm. imatges 571

Mides 12,4 x 2 cm

Estat de conservació

Patologies - Suport del revers de la darrera pestanya una mica ratllat a la zona en 
contacte amb la peça metàl·lica


- Oxidació de les peces metàl·liques del principi i final del rotlle

- Alguna incisió i pèrdua/erosió del suport de paper del revers 

d’alguna pestanya intermèdia

- Plec marcat a l’extrem de la primera pestanya

- Pèrdua, rascada i desgast de la vora exterior de la 2a. pestanya

- Petites pèrdues de l’emulsió d’algunes imatges

- Mirall de plata de la imatge de la primera pestanya i de la darrera

- Esvaïment, desgast i pèrdua de la primera capa de l’emulsió 

d’algunes imatges

- Taca d’oxidació a la imatge del darrer full i debilitament del suport i 

arrugues.
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1302 Identificació

Títol s/n

Tema Tres dones que discuteixen dins una casa

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 4100

Núm. imatges 224

Mides 13,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - Etiqueta autoadhesiva amb número d’inventari original

- Oxidació de la peça metàl·lica de fixació a l’inici del rotlle

- Mirall de plata a la imatge generalitzat

- Una de les pestanyes té un doblec a la cantonada exterior dreta

- Desgast, ratllades a una zona concreta del revers de la darrera 

fotografia (degut al contacte amb la peça metàl·lica de fixació)

- Arruga a la darrera imatge a la cantonada inferior dreta

- Alguna rascada i aixecament d'una capa superior de paper del 

revers d'alguna imatge

- La primera imatge té algun plec i desgast a la vora exterior, 

degut al contacte amb la pèça metàl·lica

- Les últimes 25 pestanyes tenen emulsió sense imatge (verges)

1303 Identificació

Títol Barber
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Tema Barber que afaita un senyor

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 83

Núm. imatges 576

Mides 13,5 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - Etiqueta autoadhesiva amb número d’inventari original

- Oxidació de la peça metàl·lica de fixació a l’inici del rotlle

- Mirall de plata a la imatge generalitzat

- Una de les pestanyes té un doblec a la cantonada exterior 

dreta

- Desgast, ratllades a una zona concreta del revers de la 

darrera fotografia (degut al contacte amb la peça 
metàl·lica de fixació)


- Arruga a la darrera imatge a la cantonada inferior dreta

- Alguna rascada i aixecament d'una capa superior de 

paper del revers d'alguna imatge

- La primera imatge té algun plec i desgast a la vora 

exterior, degut al contacte amb la pèça metàl·lica

- Les últimes 25 pestanyes tenen emulsió sense imatge 

(verges)


2338 Identificació

Títol De ligne en marche

Tema Cos d’exèrcit de cavalleria al galop

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 685, núm. 8

Núm. imatges 224

Mides 13,2 x 2 cm
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Estat de conservació

Patologies - En força mal estat, sembla força usat

- S’han desprès algunes pestanyes del principi del rotlle ja 

que falta la peça metàl·lica de fixació. La del final només 
se’n conserva un fragment però encara fa la funció de fre


- Molta oxidació i corrosió de l’estructura metàl·lica que fa 
de nucli (taques verdes) i també dels cargols


- El fet que estigui trencada permet veure com és l’interior 
(l’ànima del nucli és de fusta i després hi ha dues peces 
metàl·liques a cada cantó que estan subjectades per 
cargols. Als laterals de les peces metàl·liques és a on 
s’agafen les pestanyes que entren per les incisions dels 
laterals)


- Les fulles soltes estan força deteriorades: debilitament i 
pèrdues del suport, desgast i erosió/pèrdua de la capa del 
suport del revers, clivellats de l’emulsió, aixecament i 
pèrdues. Plecs, arrugues i debilitament i pèrdues del 
suport


- Algunes pèrdues d’alguna vora exterior d’alguna pestanya 
intermèdia (sembla rossegada per insectes o rosegadors)


- La darrera especialment es troba molt malmesa 
(debilitament, pèrdues importants, erosions del suport i de 
l’emulsió, clivellats i pèrdues i oxidació, mirall de plata)


- Pols blanca a l’emulsió d’algunes imatges

- Força clivellats de les imatges (es van desprenent, 

desintegrant)

2339 Identificació

Títol s/n

Tema Gos que passeja

Any 1912

Marca British Mutoscope & Biograph

Lloc de fabricació Londres

Sèrie i número Series 4, núm. 213

Núm. imatges 715

Mides 13,5 x 2 cm
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Estat de conservació

Patologies - Oxidació dels cargols i de la peça me`tal·lica del mecanisme 
giratori i de la peça de fixació de la darrera pestanya


- Ondulació del suport de paper especialment de les primeres 
imatges. la primera pestanya es troba força deteriorada (moltes 
ratllades i alguna pèrdua de l’emulsió, oxidació del suport 
sobretot a la part interna, ondulació i enfosquiment). Estrip a la 
darrera imatge, possiblement pel fregament amb la peça 
metàl·lica de fixació


- Brutícia i pols generalitzada

2340 Identificació

Títol A pillow fight

Tema Tres nens en pijama damunt de dos llits que es tiren coixins 
pel damunt

Any 1912

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número Número 254

Núm. imatges 377

Mides 13 x 2,1 cm

Estat de conservació

Patologies - 1 pestanya buida al principi i 2 amb emulsió sense 
imatges (verges) negres i una blanca al final


- Força mirall de plata generalitzat

3246 Identificació

Títol Défilé du génie à Madrid

Tema Desfilada militar a Madrid
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Any [12 de juny del 1896] - 30 de juny del 1896

Marca Lumière, kinora lumière

Lloc de fabricació Lió 

Sèrie i número Sèrie 265, núm. 19

Núm. imatges 531

Mides 12,5 x 2 cm

Estat de conservació

Patologies - Oxidació de la peça metàl·lica de fixació

- Ondulació de les primeres pestanyes per l’ús i estar en 

contacte amb la peça de fixació

- Petita oxidació, ratllada i desgast de la darrera pestanya 

en contacte amb la peça metàl·lica

- Mirall de plata especialment de les primeres pestanyes

37385 Identificació

Títol Approaching and passing of train, núm. 727

Tema Vista d’una via de tren amb el tren número 727 en marxa que 
s’aproxima

Marca Kinora Co. Ltd.

Lloc de fabricació Londres

Número 1507

Núm. imatges 400 = 199 (imatges) + 201 (pestanyes blanques buides)

Mides 12,5 x 2 cm

Estat de conservació

Patologies - Oxidació de les peces metàl·liques de fixació

- Oxidació, desgast i pèrdua de fibra del revers de la darrera 

pestanya en contacte amb la peça metàl·lica del final

- Alternança de pestanya amb imatge i pestanya de paper 

buida (verge)

- Al principi hi ha dues pestanyes amb emulsió verges i una 

al final

ROTLLES DE KINORA

Núm. 
registre Imatges rotlle Pel·lícula

 de 57 64



ROTLLES DE MUTOSCOPI

Núm. registre Imatges rotlle Pel·lícula

1867 Identificació

Títol s/n

Tema Discussió d’un home amb 5 dones

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.

Lloc de fabricació Nova York

Núm. imatges 727

Mides Diàmetre del nucli: 11,5 cm (diàmetre total: 25,5 cm)

Estat de conservació

Patologies - Força mal estat en alguns punts

- Molta brutícia i pols generalitzada

- Algunes pestanyes es troben en força mal estat, tant del 

suport com de l’emulsió: trencament i pèrdues del suport de 
paper, plecs molt marcats, estrips, arrugues. En l’emulsió, hi 
ha pèrdues, clivellat, concrecions, ratllades 


- Algunes taques i espores negres de microorganismes al 
revers del suport


- Marques dels rails a la vora i laterals del rotlle (per ús)

- Una de les peces metàl·liques del nucli té una esquerda i té 

pèrdues de la vora exterior

- Una zona concreta del rotlle està força deteriorada (moltes 

pèrdues, debilitament, estrips, plecs, arrugues, ondulacions 
del suport…)


- Fragments que s’han desprès de la part més deteriorada

1868 Identificació

Títol s/n

Tema Ballarins dansant

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.
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Lloc de fabricació Nova York

Sèrie i número Sèrie Seral, núm. 3

Núm. imatges 1326 (636 imatges i 663 fulls blancs)

Mides Diàmetre peça metàl·lica: 11,4 cm (diàmetre total: 27 cm)

Estat de conservació

Patologies
- Brutícia i força pols (sobretot la peça metàl·lica)

- Incrustacions al nucli metà·lic

- Oxidació dels cargols del nucli

- Alguns plecs a les cantonades exteriors d’alguna 

pestanya

- Taques als laterals de microorganismes

- A les vores de les pestanyes també hi ha taques de 

microorganismes especialment al revers del suport

- Marques com de rails als laterals dels rotlles (degut a 

l’ús, fragment amb una peça de l’aparell)

- Mirall de plata a l’emulsió

- Desgast del marge exterior i oxidació, especialment de 

la part central (possiblement per l’ús, fregament amb 
una peça metàl·lica de l’aparell)


- Desgast, estrip, arruga, plec i pèrdues de l’emulsió 
(especialment del marge exterior a la part central 
també)


- Cada pestanya té un orifici a la part interior al centre 
(possiblement abans de muntar el rotlle deurien penjar 
d’un fil totes les pestanyes ordenades) i també podria 
ser en el moment del revel·lat


1869 Identificació

Títol s/n

Tema Escenes còmiques en una bugaderia

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.

Lloc de fabricació Nova York

Núm. imatges 686

Mides Diàmetre peça metàl·lica: 11,5 cm (diàmetre total: 26 cm)
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Estat de conservació

Patologies - Aquest possiblement fes més temps que no es trobava en 
funcionament perquè té més brutícia i pols acumulada, 
sobretot al nucli metàl·lic. 


- Oxidació dels cargols de l’estructura metàl·lica. 

- Algunes imatges es troben enganxades amb el suport de 

paper del davant. 

- Possiblement s’hagués emprat menys, ja que les marques 

(incisions tipus raïl) als laterals com a les cares són més lleus.

- Ondulacions i alguns plecs a les vores d’algun full. 

(possiblement per ús)

- Enfosquiment d’una zona de la part exterior, possiblement 

per ús, per estar en contacte amb l’aparell.

- Té forats a cada pestanya (possiblement es deurien emprar a 

l'hora de muntar el rotlle per penjar les pestanyes)

1870 Identificació

Títol s/n

Tema Escenes marines

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.

Lloc de fabricació Nova York

Núm. imatges no s’ha pogut comptar perquè moltes de les pestanyes 
estan enganxades

Mides Diàmetre del nucli metàl·lic: 8,2 cm (diàmetre total: 24,5 
cm)

Estat de conservació

Patologies - Té forats a cada pestanya 

- Caldria desmuntar-lo per poder separar bé cada una de les 

pestanyes, netejar-les i fer la intervenció necessària

- Brutícia i pols general (tant al rotlle com a la peça metàl·lica

- Oxidació dels cargols del nucli metàl·lic

- Ratllades al nucli metàl·lic

- Taques d’humitat i microorganismes a les vores exteriors

- Desgast de la vora exterior i marca del raïl del contacte amb 

alguna peça de l’aparell quan es posa en funcionament

- Taques fosques de microorganismes sobretot en una vora de 

les pestanyes (es va repetint)

- Les taques d’humitat possiblement es deguin a que es 

trobava a la intempèrie (exterior d’una botiga)

- alguna pèrdua del suport (d’una vora exterior)

- Clivellat de l’emulsió i esquerda del suport

- Desgast i debilitament de la vora exterior de les pestanyes 

per ús (fregament amb alguna part de l’aparell al girar)
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2341 Identificació

Títol L’Amant dans le placard

Tema Un home que ensenya a ballar a tres noies vestides amb 
roba interior

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.

Lloc de fabricació Nova York

Núm. imatges 692

Mides Diàmetre metàl·lic: 11,4 cm (diàmetre total: 27 cm)

Estat de conservació

Patologies
- Força mal estat (molt usat, temàtica eròtica)

- Taques fosques possiblement de microorganismes

- Oxidació dels cargols del nucli metàl·lic

- Molta brutícia i pols generalitzada

- Falta un cargol

- Una zona del rotlle està força deteriorada: 

debilitament, ondulacions, plecs estrips, pèrdues 
del suport. I craquel·lat i pèrdues de l’emulsió


- La part de la vora exterior està força debilitada i 
deteriorada per l’ús


- Taques i desgast del suport de paper del revers 
(possiblement microorganismes entre d’altres)


- En general sempre hi ha una marca de plec, 
arruga i trencament de l’emulsió i craquel·lat per 
ús


2342 Identificació

Títol The Boxing Beauties
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Tema Combat de boxa entre dues dones

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.

Lloc de fabricació Nova York

Núm. imatges 737

Mides Diàmetre metàl·lic: 11,2 cm (diàmetre total: 25 cm)

Estat de conservació

Patologies
- Alguna de les fulles tenen una mica de plec 

possiblement per manipulació

- Sobretot en una part hi ha les dues marques (tipus 

raïl) als laterals del suport de paper degut a l’ús. 

- Algun plec a la part exterior dels fulls degut a l’ús 

(només dels suports amb imatge, els fulls en blanc 
són una mica més petits, i no deurien entrar en 
contacte amb cap peça de l’aparell)


- Alguna imatge té adherit fragment de paper del 
suport de paper del davant. (prèviament estava 
enganxat tot el full)


- Ratllades, rascades i pèrdues de l’emulsió per l’ús 
i manipulació.


- Alguna de les imatges està enganxada al suport 
de paper del davant. 


- Algun estrip i plec al suport de paper. 

- Alterna pestanya verge amb pestanya amb 

emulsió


2343

Identificació

Títol s/n

Tema Tiroteig ambientat en l’oest americà

Any 1898

Marca International Mutoscope Reel Co.

Lloc de fabricació Nova York

Núm. imatges 764

Mides Diàmetre metàl·lic: 11,5 cm (diàmetre total: 27 cm)
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Estat de conservació

Patologies - Bibliografia per les fitxes del museu: Füsslin 1993

- Una mica d’oxidació als cargols de l’estructura 

metàl·lica que fa de nucli. 

- Taques negres i fosques sobretot a una de les 

cares de microorganismes, i també s’hi troba a 
l’interior de forces pàgines. (possiblement 
s’hagués filtrat aigua, ja que aquests aparells 
solien al estar col·locats a l’aire lliure). 


- Alternança d’imatge amb full de paper en blanc 
(ho trobem en tots els mutoscopis d’aquesta 
tipologia)


- És un rotlle que pertany a un mutoscopi de 
sistema escurabutxaques


- Dues marques (com dos raïls, amb incisió) als 
laterals del suport de paper de tots els fulls degut 
a l’ús (al rodar, anava fregant amb alguna peça 
metàl·lica de l’interior de l’aparell). També té 
marques sobretot en una de les cares pel mateix. 


- Ratllades, rascades i pèrdues de l’emulsió 
possiblement per ús i manipulació.


- Les rascades i aixecament del suport de paper 
tant en el suport amb imatge com sense son 
sobretot de la part exterior (possiblement era del 
propi fregament del rotlle amb el mecanisme de 
rotació de l’aparell)


- Debilitament de les cantonades del suport de 
paper per l’ús (al rodar quan es posava en 
funcionament)


- Alguna imatge es troba una mica enganxada amb 
el suport de paper del costat. 


- Alguns plecs del suport a la part exterior per 
manipulació i ús (al xocar amb les parets de 
l’aparell quan s’activa el mecanisme i roda el 
rotlle)
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Annex núm. 2 
Resultats de les mostres
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