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PRÒLEG

Presentem les segones Jornades "La imatge i la recerca històrica, 2es Jornades Antoni Varés" amb
l'edició simultània dels treballs que seran matèria d'estudi i objecte de debat.
En aquest sentit voldria primer de tot assenyalar la pruïja dels organitzadors, l'Ajuntament de Girona
i l'Associació d'Arxivers de Catalunya, de garantir una organització del més alt nivell i aportar el rigor, poc
freqüent, de lliurar a tots els assistents durant les mateixes Jornades el material que constitueix les
principals aportacions.
Concorren en aquestes segones Jornades dues circumstàncies especials. Pel que fa als continguts,
l'especial atenció als processos tècnics i les condicions per a la conservació i catalogació del material,
com a condició indispensable per a la posterior utilització per a la recerca.
En segon lloc, la presentació per part de l'Ajuntament de Girona de la sistematització i catalogació
dels fons incorporats fruit de donacions. D'una banda, el fons 'Fontanet-Masó' de fotografies de Joan
Masó i Valentí. De l'altra, el fons "Antoni Varés", de material cinematogràfic molt ric i variat. Justament,
Varés és qui dóna nom a les Jornades i n'esdevé el principal símbol pel que fa a l'aportació de l'Arxiu
d'Imatges de l'Ajuntament de Girona.
Voldria també deixar constància del fet que, malgrat la preferència pels temes tècnics i arxivístics ,
el títol no deixa cap dubte sobre la interrelació que establim i reivindiquem entre la imatge i la recerca
històrica.
En temps de convulsions ideològiques i historiogràfiques ens arrenglerem al costat de tots aquells
que afirmen i reivindiquen la ciència històrica, que malgrat les crisis successives es manté com un
instrument vàlid d'aproximació a la realitat, com ha posat de manifest recentment Josep Fontana a La
història després de la fi de la història (Vic: Eumo, 1992).
No em puc estar de fer-ne una citació extensa:
"Que la història sigui important per a comprendre el món ens ho diuen cada dia científics d 'altres
camps i ho demostren els governs, quan s'esforcen a transmetre les seves pròpies "visions de la història"
als ciutadans mitjançant festivals i commemoracions en què es malbaraten uns recursos que sovint cal
escatimar en els programes d 'assistència social {i, naturalment, en els d'una recerca històrica que no
estigui adreçada a donar suport a aquests festivals). Aquesta estimació de la importància de la història
té poc a veure, evidentment, amb l 'e scassa valoració científica que es fa dels historiadors al món
acadèmic, i que potser ens hem guanyat pel nostre mateix abandonament i desconcert. Però no penso
en termes de prestigi i de carrera acadèmica, sinó d'utilitat social".
Aclarit el nostre posicionament en relació amb la Història i per acabar aquesta presentació, voldria
aportar unes paraules d'una precisió envejable on apareixen combinats els ingredients bàsics d'aquestes
Jornades: la imatge fixa i la imatge en moviment, integrats en un context que augura el seU paper i el seu
sentit per a la Història. Són paraules de Pierre Vilar en el seu pròleg al vol. VII I de la Història de Catalunya
(Barcelona, Ed . 62, 1990):
"Seria més temptador proposar un quadre, un retrat. Alguna vegada, en les presentacions que m'he
permès esbossar per als diferents volums de la nostra Història, he felicitat els autors per haver sabut ser
'impressionistes' o "barrocs". Però, sense cap pretensió de fingir falsa modèstia, diré que no sento,
davant l'actualitat, vocació de pintor. Massa comentaris sobre el present oscil·len entre filosofia i
literatura. Ara bé, la realitat s'expressa sovint en xifres, i la xifra (llevat del cas de la matemàtica pura) no
és poesia. Sé que alguna vegada he parlat, expressant el desig de la combinació entre "història-relat"
i "història-quadre", dels inconvenients de la "instantània". Però no és cap mala cosa proposar,

sobre el transcurs de la història-pel-lícula, l'aturada de la imatge' .
Aturem la imatge, posem-la en moviment. Reprenguem tots plegats el fil de la Història i fem-ho
possible tot aportant les eines bàsiques per conservar i transmetre la documentació.
JOAQUIM NADAL i FARRERAS
Alcalde de Girona

ANTONI VARÉS: MATERIALS PER A UNA BIOGRAFIA
Albina Varés i de Batlle
Dades biogràfiques

1909

Neix a la vila de Llagostera el dia 23 de maig. El seu
pare, pintor afeccionat i amant de l'art en general ,
procura despertar-li el sentiment artístic.

1920

La família Varés es trasllada a Girona. Antoni Varés
acaba els seus estudis i assisteix a l'Escola Municipal
de Belles Arts, on amplia i perfecciona els seus
coneixements.

1927

Realitza el seu primer viatge a França (Belfort i París)
per qüestions familiars. Durant els seus anys d'estada
a París, té oportunitat de practicar la fotografia i
comença el que serà la seva devoció predilecta: el
cinema.
Practica també el cartell publicitari en el taller d'un
dels millors cartellistes de l'època i pinta decorats per
a revistes musicals, la qual cosa li permet establir
contacte amb els ambients teatrals i cinematogràfics.
Realitza d iversos documentals sobre París, en
col·laboració amb els seus camarades francesos.

1930

Després d'aquest primer període parisenc de quasi
tres anys, torna a Girona.
Construeix la seva primera càmera. La mecànica de
les filmadores amateurs és encara molt rudimentària,
aconsegueix resultats poc satisfactoris i desisteix del
seu ús.

1930-31

Realitza el primer film amateur a Girona: "El rapte de
Maria Rosa,.
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1932

Torna a París. Intervé com a extra en alguns films de
René Clair com ara "À nous la liberté, (1932) i «14
juillet, ( 1933).

1934

Exposició de cartells al local del GEiEG de Girona.
Torna a París.

1935

De retorn a Girona filma en blanc i negre documentals
de les activitats esportives del GEiEG.

1936

Realitza la 2a pel·lícula d'argument «Matí de
desembre».
Redacta el Projecte de Reglament de la Secció de
Cinema Amateur del GEiEG.

1937

Durant la guerra treballa com a cartellista i escenògraf
en una companyia teatral militar amb residència a
Xàtiva. Aprofita els permisos per filmar documentals
i la pel·lícula «Fent l'indiu,, cinta rodada en un sol dia.

1941

Realitza la pel·lícula "Salakophades,.
Exposició de pintures a la Sala Municipal de Girona.
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1943

Filma elX Aplec del GEiEG a Sant Martí Sacalm.

1945

El 5 d 'agost es casa amb Lluïsa de Batlle Molar.

1946

Exposició de pintures a l'oli a la llibreria Busquets de
Girona.

1947

Exposició d'aiguatintes i guaixos a la llibreria Busquets
de Girona.

1948

José Puyol i José Castañer roden a Girona «Vuelta al
ayer", el càmera és Antoni Varés( IV Premi d'argument
al Xli Concurs Nacional de Cinema Amateur, 1949).

1949

Prepara el rodatge d',,EI Castillo maldita".
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1950

Construeix un retaule-maqueta en moviment de la
Processó del Sant Enterrament (manaies, «passos, i
vestes) i tots els elements que surten a la processó del
Divendres Sant.
Fa conferències sobre cinema al Círculo Artística .
Exposició d'aiguatintes a la Sala Municipal de Girona.
Realitza d iversos documentals.

1951

Encol·laboracióambJosepTarrés, realitza el film «La
muerte del dia» (medalla de plata al XIV Concurs
Nacional de Cine Amateur, premi a la millor fotografia
atorgat pel Centre Excursionista de Catalunya i copa
de plata pel Cine Club de Zaragoza).

Realitza el film ,,Niños» basat en el conte de Josep
Ma. Folch i Torres(medalladecoure i copa Paillard en
el XVII Concurso Nacional de Cinema Amateur, 1953).
Filma l'arribada de la Mare de Déu de Fàtima a
Girona.

1952

Exposició d'olis i aquarel·les a la Caixa de Pensions.

1953

Exposició col· lectiva al Círculo Artística.

1954

Amb la col·laboració de Lluís G. Buenaventura
Canadà, filma «La construcción de un claustra''·

1955

Filma la XIV Festa del Pedal a Amer .
Filma la "Fiesta de San Vidal" a Fornells.

1958

Realitza el seu primer film en color: «ROC». Fantasia
poètica que va obtenir el Trofeu Paillard, copa de plata i
medalla de coure al millor film poètic en el XXI Concurs
Nacional de Cinema Amateur; medalla de coure en el li
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Festival de Cine Amateur de Barcelona, 1961, medalla de la O.S. Educación y Descanso al mérito artística
i I Premi TVE a la millor pel·lícula del grup «Tema
lliure••, 1967).

1959

Fa l'escenografia d'un festival de ballet al Teatre
Municipal.

1960

Filma en el taller de l'escultor F. Torres Monsó un documental sobre l'obra de l'artista.

1961

Crea i organitza «Las tertul ias cinematograficas de
los viernes••, al local de I'AFYC.
Realitza "L'home del sac•• , film d'argument en blanc
i negre (Trofeu Paillard, Trofeu de Riba SA, placa CEC
i medalla de coure en el XXIV Concurs Nacional de
Cine Amateur, Premi al millor film de valors espirituals
i humans, trofeu de Coca Cola al VII I Concurs Nacional Fotogràfic AFYC, premi especial en el festival
d'Andorra i medalla en el de Saragossa).

1963

Invitat especialment per la comissió organitzadora,
participa en el V Rencontre de Prades (França) amb
la pel·lícula "L'home del sac». Realitza la pel· lícula ·El
despertador".

1964

Comença el rodatge d'«EI Tapís de la Creació•• . El
realitza en blanc i negre. Havia de ser la guia per a un
posterior film en color.

1964

Filma en color "El Corpus en Gerona••, documental
sobre aquesta festivitat.
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1965

Realitza la pel·lícula "La bombi lla" . Treballa
intensament en el guió de «Josafat,, sobre la novel·la
de Prudenci Bertrana. Rep en el seu estudi diverses
visites de la filla de l'escriptor Aurora Bertrana, la qual
s'interessa molt pel projecte i li donarà tota classe
d'autoritzacions per adaptar i realitzar l'obra.
L'obra no es podrà portar a terme, ja que el2 de març
de 1966 mor Antoni Varés.

1967-76

L'AFYC organitza ell Trofeu Anton i Varés de cinema
amateur. Aquest certamen es convoca durant 1O
anys consecutius.

1986

A Llagostera, poble natal del cineasta, organ itzen la
Primera Mostra Antoni Varés de Cinema Amateur.

1990

L'Ajuntament de Girona organitza les I Jornades
Antoni Varés sobre la imatge i la recerca històrica.
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Cartells de la pel.lícula 'Salakophades'
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Relació de premis i guardons

Títol:
Premis:

BOMBILLA, LA
VI Concurso Nacional del Rollo. Film Club Manresa:
Premi especial i placa de plata "Perutz". 1965

Títol:
Premis:

DESPERTADOR, EL
V Concurso Nacional del Rollo de Manresa: 3r premi
i medalla de plata (premis d'argument) 1964
Trofeu Mate Perutz "al film mejor impresionado de
esta marca". 1964
Bobina de plata de Casa Masana "al film mas original". 1964

Títol:
Premis:

HOME DEL SAC, L'
XXIV Concurs Nacional Cinema Amateur: Premi al
millor film de valors espirituals. Trofeu Paillard i medalla de coure (1961)
XXIV Concurs Nacional Cinema Amateur: Placa del
CEC (1961)
XXIV Concurs Nacional de Cinema Amateur: Trofeu
de Riba SA (1961)
VIII Concurs Nacional Fotogràfic AFYC: Trofeu de
Coca Cola ( 1962)
I Festival Internacional de Cine Amateur Andorra:
Menció Honorífica ( 1962)
Festival Cinema Amateur de Zaragoza: Trofeu
Ajuntament de Zaragoza (1964)

Títol:
Premis:

MUERTE DEL DÍA, LA
XIV Concurs Nacional Cine Amateur: Medalla de
plata (1951)
Centre Excursionista de Catalunya: Premi a la millor
fotografia ( 1951)
Cine Club de Zaragoza: Copa de plata (1951)

Títol:
Prem is:

NIÑOS
XVII Concurso Nacional de Cinema Amateur: medalla
·
i copa Paillard (1953)

Títol:
Premis:

ROC
XXI Concurs Nacional Cinema Amateur. Trofeu CEC
Bolex Paillard. Copa de plata i medalla de coure al
millor film poètic (1958)
XXI Concurs Nacional Cinema Amateur 1961. Medalla de coure
li Festival de Cine Amateur de Barcelona 1961. Medalla de coure
Medalla de la OS Educación y Descanso: Al mérito
artística
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I Premi TVE a la millor pel·lfcula del grup "Tema lliure"
1967
Títol:
Premis:

VUELTA AL AYER
Menció Honorífica Concurs Nacional Centre Excursionista Catalunya (1949), en el Xli Concurs Nacional
Cine Amateur. IV Premi d'argument, en el mateix
concurs.

Relació d'entrevistes i notícies de premsa sobre Antoni Varés
DIARI DE GIRONA 06/09/1934
Una conversa amb dos pintors. Per U.S.

LOS SITIOS 20/06/1949
Comentaries a la película «Vuelta al ayer" .
Per Joaquín J. Saurina

EL PIRINEO 16/04/1941
Exposición Colomer, Riuró, Roca y Varés

LOS SITIOS 30/03/1950
Retablo y juguete. Per Gerión

EL PIRINEO 01/05/1941
Arte: Solemne clausura de la Exposición
Colomer, Riuró, Roca, Varés y Capa Sacristan.

LOS SITIOS 28/04/1950
Hoy, conferencia en el Círculo Artística
ANALES IEG Vol. V 1950
Conferencia de A. Varés sobre "Atisbos cinematograficos en la prehistoria y mecanica
para hacer un film". Per Arcos

EL PIRINEO 26/05/1942
La exposición Varés. Per C.B.
LOS SITIOS 19/12/1946
Exposición A. Varés. Per Argas

LOS SITIOS 20/03/1950
Antonio Varés. Éxito en sus "aguatintas". Per
Safo

RAD IO ESPAÑA DE GERONA 21/12/1946
Exposición de Antonio Varés en la librería
Busquets

LOS SITIOS 29/03/1950
Exposición A. Varés
VIDA CATÓLICA, setembre 1952
No vive en el letargo el cine amateur
gerundense. Per J. Sureda Prat

LOS SITIOS 01/01/1947
Exposición A. Varés. Per Mirón
EL PIRINEO 26/05/1947
La exposición Varés . Per C.R.

LOS SITIOS 01/11/1952
Exposiciones. Per Argas

LOS SITIOS 29/08/1948
Una gran producción "amateur" se realiza en
nuestra Ciudad.

LOS SITIOS 07/06/1953
Exposición colectiva del C.A.

LOS SITIOS 02/04/1949
La película «Vuelta al ayer, premiada

LOS SITIOS 16/06/1953
Una velada excepcional de cine amateur. Per
Objetivo

LOS SITIOS 19/06/1949
"Vuelta al ayer, fue presentada anoche en
sesión privada.

LOS SITIOS 26/06/1954
Con los señores Antonio Varés y Al varo Palahí,
sobre el cine de aficionades.
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VIDA CATÒLICA, setembre 1954
Los niños de Gerona, artistas de cine. Per
Aragó

LA VANGUARDIA 18/02/1964
El Concurso Cinematografico de Manresa.
Per C.

LOS SITIOS 18/12/1957
Original exposición de "christmas" para la
campaña de Navidad

LOS SITIOS 05/03/1964
Cine "amateur"
BOLETÍN DE INFORMACIÒN MENSUAL
AFYC, maig 1964
Cinematografía

BOLETÍN DE INFORMACIÒN MENSUAL
AFYC , maig 1959. Charlando con D. Antoni o
Varés Martinell

LOS SITIOS 26/11/1964
li Velada de Cine Amateur en Palafrugell

LOS SITIOS 02/06/1959
Festival de Ballet" en el Teatro Municipal. Per
M.O.

LOS SITIOS 12/02/1965
Hoy, proyección de cine amateur sonorizado

LOS SITIOS 16/04/1961
Con protagonistas y equipos técnicos
gerundenses ha sida filmada la leyenda de
"L'home del sac". Per Gil Bonancia

BOLETÍN DE INFORMACIÒN MENSUAL
AFYC, octubre 1965
Los viernes cinematograficos
LOS SITIOS 30/11 /1965
Sesión en el Cine-club Ademar con motivo
del primer aniversario de su fundación.

LOS SITIOS 28/05/1961
"L'home del sac", medalla de cobre en el
Concurso Nacional de Cine Amateur.

LOS SITIOS 03/03/1966
Ha muerto Antonio Varés. Per José V. Gay

VIDA CATÒLICA, juliol1961
"L'home del sac". Per Script

LOS SITIOS 04/03/1966
Necrológicas: D. Antonio Varés

OTRO CINE, juliol-agost 1961 núm. 49
L'home del sac. Per J. Torroella

LOS SITIOS 04/03/1966
Fantasía y realidad. Per Cierzo

BOLETÍN DE INFORMACIÒN MENSUAL
AFYC , agost-setembre 1961
Joaquín Puigvert y Antonio Varés premiados.
Comentaria de una velada a la que no asistí.
Per Lluís Bonavia

LOS SITIOS 05/03/1966
Gacetillas: Misa. Per G.B.
LOS SITIOS 06/03/1966
En Varés. Per Pugnau

BOLETÍN DE INFORMACI ÒN MENSUAL
AFYC, gener 1962
Una semana de gran actividad

BOLETÍN CINE CLUB ADEMAR , març 1966
Ha muerto Antonio Varés. El cine gerundense
esta de luto por la muerte de D. Antonio
Varés Martinell

BOLETÍN DE INFORMACIÒN MENSUAL
AFYC , octubre 1963
Cinematografía y ecos del V "rencontre" cinematografico de Prades (Francia). Cifra

BOLETÍN DEL GEYEG, març 1966
Varés és mort

LOS SITIOS 23/07/1963
La película "L'home del sac" proyectada en
un festival francés

BOLETÍN ESPECIAL AFYC, març 1966
A la memoria de Antonio Varés i Martinell.
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LOS SITIOS 20/01/1967
Antonio Varés. Per G.B.

Editorial, dedicatoria y datos biograficos de
Varés, cineasta.
Un company: Varés. Per Joaquim Gimeno
Epitafio para un artista. Antonio Varés
Martinell descansa en paz. Per Lluís Bonavia
Ha muerto Antonio Varés . Per José V. Gay
"Encara vos escoltem .. ." Per Ramon Roca
Antonio Varés y la juventud. Per F. Caceres
Galan
Recordando a Antonio Varés. Per Lluís Buenaventura
En Varés. Per Pugnau
Antonio Varés ha muerto. Per José Planas
Radio Girona EAJ 38 Emisión: "Gerona al dia"
per J. Vilà

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MENSUAL
AFYC , gener 1967
Notas de interés social. Per Narplagi
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MENSUAL
AFYC, febrer 1967
El l Trofeo "Antonio Varés" de cine-amateur.
Per F. Caceres Galan
LOS SITIOS 02/03/1967
Varés. Per José Planas
LOS SITIOS 02/03/1967
Varés. Per G.B.

USTED 31/03/1966
Varés se citó con la muerte, mientras preparaba el montaje de su última film "El Tapiz de
la Creación". Per José Planas i Gifreu

LOS SITIOS 24/05/1967
I Trofeo Antonio Varés de cine amateur. Per
José Planas

PRESÈNCIA 10/04/1966
Los que se fueron

LOS SITIOS 11/10/1967
Hoy, el film de A Varés: «Roc,, en el programa de TVE «Cine amateur". Per J.P

LOS SITIOS 29/04/1966
Mañana, proyección en homenaje póstumo
a D. Antonio Varés en el Cine-club Ademar

LOS SITI OS 05/11/1967
El film «Roc" , de Antonio Varés, primer premio en el concurso de TVE "C ine Amateur" .

LOS SITIOS 30/04/1966
Hoy, en el Cine-club Ademar, proyección en
homenaje póstumo a Don Antonio Varés. Per
José Planas

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MENSUAL
AFYC,gener1968
Trofeu Antoni Varés

BOLETÍN CINE-CLUB ADEMAR, maig 1966
Velada en homenaje póstumo a D. Antonio
Varés. Per José Planas.
Discurso en memoria de D. Antonio Varés.
Per José Sendra Dalmau

LOS SITIOS 29/02/1968
Peces grandes ... y pequeños. Per J.P.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MENSUAL
AFYC , 1968
Concurs Antoni Varés
El 11 Trofeu "Antoni Varés" en marxa

LOS SITIOS 04/05/1966
El Cine-club Ademar homenajeó póstumamente a Don Antonio Varés. Per J.P.

LOS SITIOS 02/03/1968
Antonio Varés en el recuerdo. Per J.P.

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MENSUAL
AFYC, maig-juny 1966
Recordando una gran pérdida

LOS SITIOS 02/03/1968
Inquietud cultural gerundense. Per Cierzo

OTRO CINE, agosto 1966
Recuerdo de Antonio Varés. Per Juan José
Ol iver.

LOS SITIOS 25/06/1968
Dialogando ... Per José Plan as
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LOS SITIOS 18/08/1968
Certamen nacional de cine amateur en
Gerona

LOS SITIOS 03/ 11/ 1968
li Concurso Nacional de cine amateur, Trofeo Antoni Varés . Per J.P.

LOS SITIOS 15/09/1968
Esta noche, en el programa "Cine Amateur",
de TVE, "L'home del sac", de Antonio Varés.
Per José Planas

LOS SITIOS 05/11/1968
Anteayer tuvo Iu gar la última proyección del
li "Trofeo Antoni" Varés. Per J.P.
LOS SITIOS 09/ 11 /1968
Hoy, a las 1Ode la noche, en el Teatro Municipal,
clausura deli I Trofeo "Antoni Varés". Per J.P.

LOS SITIOS 22/09/1968
Hoy, a las 18.40 "L'home del sac· en programa "Cine Amateur", de TVE. Per J.P.

LOS SITIOS 10/11/1968
Presidida por el delegada provincial de lnformación ... la clausura deli I Trofeo "Antoni Varés"

LOS SITIOS 25/10/1968
Cine amateur-independiente. Per José Planas

LOS SITIOS 12/11 / 1968
El fallo de li Trofeo "Antoni Varés". Per José
Planas

LOS SITIOS 27/10/1968
Hoy, en el Teatro Municipal, primera proyección pública del li Concu rso de c ine-amateur
"Antoni Varés".

LOS SITIOS 12/08/ 1969
La AFYC convoca el 111 Concurso de Cine
"Antonio Varés"

BOLETÍN AFYC Especial Trofeo "Antoni
Varés", 1968
li Certamen Nacional Trofeo Antoni Varés
Pórtico
Antoni Varés i Martinell. Primeras notas para
el estudio y analisis de una filmografía. Per
Lluís Bonavia
Perfil humà d'un artista: Antoni Varés .
Per Miquel Vidal i Arquer. El Trofeo Antonio Varés antorcha olímpica. Per F.
Caceres Galan .

LOS SITIOS 21 /08/ 1969
Trofeo "Antonio Varés". Per G.B.
PRESENCIA 06/09/ 1969
AFYC y el Trofeo Varés
BOLETÍN DE INFORMACIÓN SOCIALAFYC ,
octubre 1969
La sessió de cloenda del lli Concu rs Trofeu
"Antoni Varés"
Algo que se ha dicho sobre D. Antonio Varés

LOS SITIOS 29/10/1968
Poca calidad en la primera sesión pública
deli I Concurso 'Antoni Varés". Per J.P.

PRESÈNCIA 11 / 10/ 1969
El 111 Trofeu 'Antoni Varés"

LOS SITIOS 30/10/1968
Tres obras importantes en la segunda sesión deli I Concurso "Antoni Varés". Per J.P.

LOS SITI OS 28/ 10/ 1969
El film gerundense "És ben difícil de ..." premio de honor del lli Trofeo "Antoni Varés"

BOLETÍN DE INFORMACIÓN SOCIAL, octubre 1968
El nostre concurs li Trofeu Antoni Varés. Per
Miquel Vidal i Arquer
Acta del fallo del Trofeo Antonio Varés
Polémicaentornoalll Trofeo "Antoni o Varés".
Per L. Dalmau

LOS SITI OS 29/ 10/ 1969
Hoy a las 10.30, en el Teatro Ultonia, primera
sesión pública del lli Trofeo Antonio Varés
LOS SITIOS 01 / 11 /1969
Hoy y mañana, en el Teatro Ultonia, sesiones
públicas del lli Trofeo "Anton io Varés".
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LOS SITIOS 02/11/1969
Certamen Nacional de cinema amateur. 111
Trofeo 'Antoni Varés'. Per José Planas

- - -- - -- - --

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 1971
V Trofeo "Antonio Varés"
LOS SITIOS 02/11/1971
Calidad en los premies V Trofeo "Antoni
Varés"

LOS SITIOS 08/11/1969
Hoy, a las 10, entrega de premies del 111
Trofeo 'Antoni Varés'

LOS SITIOS 07/11/1971
V Trofeo Antoni Varés

LOS SITIOS 11/11/1969
Sesión de clausura del lli Trofeo "Antoni Varés",
Per J.P.

BOLET[N AFYC. Especial T rofeo Antoni Varés
1972
El Varés. Per Francisco Caceres Galan

PRESÈNCIA 15/11/1969
El tercer trofeo 'Antoni Varés". Per Carles
Martínez
PRESÈNCIA 11/04/1970
Cinema amateur

LOS SITI OS 28/10/1972
Mañana, primera sesión de los films presentades al VI Trofeu "Antoni Varés' de cine
amateur.

LOS SITIOS 09/08/1970
Apuntes de una semana ... Per José Plan as

LOS SITI OS 29/10/1972
El VI Trofeu "Antoni Varés"

LOS SITIOS 13/09/1970
El «Antoni Varés" en marcha

LOS SITIOS 31/10/1972
Mañana, segunda sesión de los films del VI
Trofeu Antoni Varés

LOS SITIOS 25/10/1970
El IV Trofeo "Antoni Varés" de cine amateur.
Per José Planas

BUTLLETÍ AFYC setembre/novembre 1972
Trofeu Antoni Varés 1972
LOS SITIOS 01/11/1972
"Cero punto cero· ... Premio de honor del VI
Trofeu Antoni Varés. Per José Planas

BOLETÍN AFYC
Especial Trofeo Antoni Varés 1970
LOS SITIOS 31/10/1970
Hoy, segunda proyección del IV Trofeo
"Antoni Varés"

LOS SITIOS 30/11/1972
Mañana, sesión del cine-club AFYC
LOS SITIOS 20/10/1973
Antonio Varés, in memoriam

LOS SITIOS 07/11/1970
Clausura del IV Trofeo ·Antoni Varés", y entrega
de premies

BOLETÍN AFYC Especial Trofeo "Antoni
Varés", 1973
Remembrança. Per Miquel Tubau
Pòrtic. Per M.V.A.
Petita Història del Trofeu Varés . Per M.V.A.
El "Varés", un certamen con prestigio. Per
Francisco Caceres Galan.

LOS SITIOS 01/12/1970
Hoytercera sesión deiiVTrofeo Antoni Varés
BOLETIN AFYC Especial Trofeo Antoni Varés,
1971
Girona, les Fires i el Trofeu Varés. Per Miquel
Vidal i Arquer
Antoni Varés. Per Lluís Bonavia
Cineastas gerundenses

LOS SITI OS 23/10/1973
VIl Certamen de cine Amateur Trofeu •Antoni
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Varés". Apuntes de un concurso ... Per José
Plan as

LOS SITI OS 30/10/1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo ·Antoni
Varés", Hoy, primera sesión ...

LOS SITIOS 26/10/1973
VIl Certamen de Ci ne Amateur, Troteu "Antoni
Varés". Comentaria a los films ... Per José
Plan as

LOS SITIOS 31/10/1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo ·Antoni
Varés". Hoy, clausura ... Per José Planas

BUTLLETÍ AFYC agost-octubre 1973
VI l Certamen de Cine Amateur Troteu "Antoni
Varés". Bases.

LOS SITIOS 03/11 /1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo "Antoni
Varés'. El pasado jueves fue clausurada ...
Per José Planas

BUTLLETÍ AFYC novembre 1973
Editorial

BUTLLETÍ AFYC Especial Trofeu Antoni Varés
Dialogo con Tomés Mallol. Premio de Honor del
VIII Trofeu "Antoni Varés". Per José Planas
Acte de clausura.

BUTLLETÍ AFYC desembre 1973-gener 1974
Crónica del VIl Trofeu Varés. Per M.V.A.
LOS SITIOS 23/09/1974
Trofeu "Antoni Varés"

BUTLLETÍ AFYC maig-juliol 1975
El "nuevo" Trofeo "Antoni Varés"
El Trofeo Antoni Varés en marcha

BUTLLETÍ AFYC Especial Trofeu 'Antoni
Varés' 1974
En Varés, entre nosaltres. Per José Planas

PREGÓN PRONUNCIADO, EN LAAPERTURA
DE LA IX EDICIÓN DEL CERTAMEN DE CINE
AMATEUR "ANTONI VARÉS' EN LA CASA DE
CULTU RA. 30/10/1975
Antoni Varés 1975, un año mas. Per José de
Samaniego.

LOS SITIOS 13/10/1974
Programa extraord inario del Troteu ·A Varés"
LOS SITIOS 19/10/1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo "Antoni
Varés". Per José Planas
LOS SITI OS 20/10/1974
Trofeu "Antoni Varés'

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 29/10/1975
"La leyenda del Acueducto' premiada en el
Certamen de Cine Amateur de Gerona

LOS SITIOS 23/10/1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo "Antoni
Varés". Comentaria de ... per José Plan as

LOS SITIOS 18/07/1976
¿Se instituye el Trofeu "Antoni Varés" como
Premio de Cinematografía ...

LOS SITIOS 24/10/ 1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo ·Antoni
Varés". Los filmes de Super 8 ...

LOS SITIOS 31/10/1976
Antonio Varés y las Ferias
BUTLLETÍ AFYC, octubre 1976
Trofeu de cinematografia 'Antoni Varés"

LOS SITIOS 25/10/1974
VIII Certamen de Cine Amateur Trofeo ·Antoni
Varés". Comentaria de los films de 16 mm.
Per José Planas

BUTLLETÍ AFYC, desembre 1976
Trofeu de Cinematografia 'Antoni Varés"

LOS SITIOS 26/10/1974
VIII Certamen deCineAmateurTrofeo"Antoni
Varés". ¿Habra premio... Per José Planas

BUTLLETÍAFYC, gener1977
Trofeu de Cinematografia "Antoni Varés"
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PRESÈNCIA 1977
L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de
Girona ...

PUNT DIARI 23/10/1987
Records de quan fèiem cinema. Per Carles Vivó
PUNT DIARI 06/06/1988
Varés. Per Xevi Planas

PRESÈNCIA 19/06/1983
No guardeu Varés en una vitrina. Per NarcísJordi Aragó

DIARI DE GIRONA 28/10/1989
Varés i el cinema amateur a Girona

CINEMATOGRAFIA ANNALS DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE CINE CLUBS
El cinema a Girona: Antoni Varés, el pioner.
Per Josep Ma. Planas i Gifreu

11 JORNADES DE VÍDEO I CINEMA A
GIRONA. NUMMULIT 09/10/1990
Antoni Varés i Martinell

BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA, 1986
Primera Mostra Antoni Varés de Cinema
Amateur

PUNT DIARI novembre 1990
Especialistes... debaten sobre l'arxivística
d'imatges. S'hi exhibeixen els films d'Antoni
Varés

LOS SITIOS 30/03/1986
Llagostera posa en marxa la seva primera
mostra de cinema amateur

PUNT DIARI 21/11/1990
Les jornades d'arxivística... en homenatge
d'Antoni Varés

LOS SITIOS 30/03/1986
Emotiu homenatge de Llagostera a l'obra de
Varés

PUNT DIARI 21/04/1991
Exposició de cartells de pel·lícules del
cineasta gironí Antoni Varés

PUNT DIARI 16/04/1986
Llagostera homenatja Varés, pioner del
cinema amateur gironí

PUNT DIARI 19/08/1992
Les segons jornades d'homenatge a Antoni
Varés se centraran en la conservació de la
imatge. Per Montse Pradas.

PUNT DIARI 29/04/1986
Es clou la I Mostra de Cinema Amateur de
Llagostera. Per Josephus

DIARI DE GIRONA
Suplement Diari d'un Segle, núm. 79-80
(setembre 1992). En memòria d'Antoni Varés
i Martinell, un gironí inoblidable. Per Miquel
Gil i Bonància.

QUADERNS DE LA REVISTA DE GIRONA,
abril1987
Antoni Varés
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CATÀLEG DE L'OBRA FÍLMICA D'ANTONI VARÉS.
ARXIU D'IMATGES DE L'AJUNTAMENT DE G IRONA

Joan Boa das i Raset I Albina Varés i de Batlle

Número registre: 1
Títol: RAPTE DE MARIA ROSA, EL
Any: 1930
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 1 (baixa banda)/BETA D-1
U-MATIC 1 (alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
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Adaptació guió: Antoni Varés
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: Santa Eugènia
Intèrprets i/o personatges:
D. Jaume Vallplana ........ F. Cortada
Robert Vall plana ............. Antoni Varés
Joan Castellfort ........... .... J. Soler
Maria Rosa ..................... M. Martínez
Bandits:
Jim el Corbnegre .......... .. D. Puig
Pèl-roig ...... ... .................. J. Soler
Cap-curt ..... ..... ............... G . Grabulosa
Dit-llarg ........ .. ................. Ferran Varés
Joaquim Algrant .. .... ....... E. Ruiz
Un negociant .................. Roure
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Jim el Corbnegre, rapta Ma. Rosa i aquesta és salvada per Robert Vallplana.
Observacions: 1r film d'argument filmat a Girona. Cost de la pel·lícula 11 pessetes , revelat
inclòs. El rodatge va començar el novembre de 1930 i va finalitzar el febrer de 1931.

Número registre: 2
Títol: CURSA CICLISTA
Any: 1935 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 9'55
Estat físic : Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 15 (baixa banda)/ BETA D- 15
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc de reportatge: Cra. de Barcelona. restaurant "La Pequenya·, Riudellots d e la Selva.
Intèrprets i/o personatges: Ferran Varés i altres.
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Ciclistes que porten les samarretes de "Cicles Ciurana. Girona". Moto que obre la
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cursa. Cotxe que tanca la cursa amb una pancarta de "Cicles Ciurana". Cotxe que acompanya
la cursa matrícula GE-5933. El cicliste núm. 44 té un accident.
Tres ciclistes es desvien de la cursa. Fan un bon esmorçar, entren al restaurant "La Pequenya"
i surten amb un porró de vi. Segueixen la cursa fent molts equilibris.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 3
Títol: NOTICIARIO GEiEG núm. 1
Any: 1935
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 11 (baixa banda)/BETA D-11
U-MATIC 5 (alta banda)NHS D-2
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Les Pedreres
Intèrprets i/o personatges: L'UJ Thuirionoise , la USA de Perpinyà i el GEiEG
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió: Local de GEiEG (1937)
Premis:
Descripció: Salt d'alçada d'1 ,40 m i 1,50 m/llançament del disc/l'atleta Narcís Salvador del
Grup=31,25 m/l'atleta Joan Llauró del Grup=33,63 m/cursa de 80 m/llançament de pes/salts
de llargada/final de la cursa dels 330 m, guanyador: Colomer del Grup. Llançament de la
javelina/diversos aspectes/final del matx d'atletisme.
Observacions: Campionat celebrat al camp de Les Pedreres el dia 1 de setembre de 1935.

Número registre: 4
Tftol: BANYOLES
Any: 1936
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'50"
Estat físic: Regular
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Nous suports:
U-MATIC 11 (baixa banda)/BETA D-11
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Estudi
Lloc del rodatge: Banyoles
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió: Local de GEiEG (1937)
Premis:
Descripció: Aquesta cinta no té cap argument; no és més que un estudi de contrallums, a base
de dos elements principals: núvols i aigua.
Observacions: Film presentat per la Secció de Cinema Amateur del GEiEG .

Número registre: 5
Títol: SELECCIÓN DEL NOTICIARIO DEL GEiEG Número 2
Any: 1936
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Duració: 9'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 9 (baixa banda)/BETA D-9
U-MATIC 5 (alta banda)NHS D-2
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa :
Script:
Guió: Antoni Varé
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Núria, Girona i pujada als Àngels
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: li Campi~nat d'esquí a Núria. li Cross ciclo-Pedestre organitzat pel GEiEG. li Cursa
Ciclista "Pujada als Angels" .
Observacions:
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Número registre: 6
Títol: CONTRALLUMS
Any: 1936 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'33'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 15 (baixa banda)/BETA D-15
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Estudi
Lloc del rodatge:
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Contrallums: home pescant, tren , dues barques.
Observacions: Aquesta cinta no té cap argument. És un estudi de contral lums.

Número registre: 7
Títol: MATÍ DE DESEMBRE
Any: 1936-1937
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 19'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 17 (baixa banda)
U-MATIC 1 (alta banda) VHS D-1NHS D-4
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Argument
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Lloc del rodatge: Taialà i rodalies
Intèrprets i/o personatges: Josep Parera i Vilar
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm BELL & HOWELL COMPANY
Difusió: Local del GEiEG ( 1937)
Premis:
Descripció: ll·lustracions poètiques del llibre "Hostal de núvols" de J. Argelet i Garriga. Noi i noia
que passegen per camps. Contrallums. Cotxe matrícula B-571 08
Observacions: Presentada per la Secció Cinema Amateur GEiEG.

Número registre: 8
Títol: FENT "L'HINDIU" (sic)
Any: 1937
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 5'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC -1 (baixa banda)/BETA D-1
U-MATIC -1 (alta banda)/VHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: La Barca i riu Ter
Intèrprets i/o personatges: Nois i noies de Girona
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
. Descripció: La tribu de caníbals "NAYM-NYAM SSUS" fan presoneres unes noies.
Observacions:

Número registre: 9
Títol: ACTE DE DESAGRAVI
Any: 1939
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:

27

Catàleg de l'obra fllmica d'Antoni Varés. Arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona

U-MATIC -1 (baixa banda)/BETA D-11
U-MATIC -5 (alta banda)NHS D-2
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Pl. Catedral , pujada Rei Martí, pl. Sant Pere, rambla de la Llibertat, rambla
Verdaguer, pl. Bern, carrer del Carme.
Intèrprets i/o personatges: Capellans, autoritats civils, militars locals i provincials, corporació
municipal , formacions de milícies de la FET i de les JONS, exèrcit, banda militar i requetens del
"Tercio de la División 73".
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Ofici funeral en homenatge a les víctimes de la guerra, celebrat el d ia 28 d'abril de
1939 i conducció de les restes mortals al cementiri.
Observacions: Per a més informació, "El Pirineo" de 27 d'abril de 1939.

Número registre: 1O
Títol : COMBREGAR GENERAL DELS MALALTS
Any: 1939
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 2'15"
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 12 (baixa banda)/BETA D-12
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Hospital de Santa Caterina, església Hospital.
Intèrprets i/o personatges: Autoritats civils i religioses, alcalde Joan Tarrús , bisbe Josep
Cartañà (sota Pal·li), monges i capellans, banda de músics juvenils.
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:

28

Catàleg de l'obra tnmica d'Antoni Varés. Arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona

Descripció: Sortida en processó de l'hospital cap a l'església/sortida de l'església cap a
l'hospital.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre: 11
Títol: PRIMERA TRAVESSIA PORT DE SANT FELIU
Any: 1939
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 5,20
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 13 (baixa banda)/BETA D-13
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Port de Sant Feliu de Guíxols
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Nedadors participant a la travessia, restaurant "Can Rius" o els banys (actualment
discoteca Palm Beach), barques plenes de gent, vistes de l'església i cases, civils i militars amb
el braç enlaire.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 12
Títol: TRAGEDIA DEL AGUA, LA (18/10/1940)
Any: 1940
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 6'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC -1 (baixa banda)/BETA D-12
U-MATIC -5 (alta banda)NHS D-2 i 8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
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Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: La Devesa, Pedret, Salesians, rambla, av. Sant Francesc, pont de la Devesa,
la Rosaleda, rellotge Devesa i piscina municipal.
Intèrprets i/o personatges: Brigada de Salvament de Sant Feliu de Guíxols.
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Plans generals de les inundacions del dia 18 d'octubre i desperfectes ocasionats.
Brigada de salvament de Sant Feliu de Guíxols. Recorregut des del Pastera! fins a Bonmatí 8
dies després de les inundacions.
Observacions:

Número registre: 13
Títol: DESFILADA MILITAR A GIRONA I FIGUERES/INAUGURACIÓ DEL PONT MAJOR
Any: 1940
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Duració: 1O'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 9 (baixa banda)/BETA D-9
U-MATIC 5 (alta banda)NHS D-2
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Pl. Correus, av. Ramon Folch, pl. Independència, carrer Figuerola, Pont Major
i rambla de Figueres.
Intèrprets i/o personatges: Corporació municipal, alcalde Albert de Quintana, governador
militar, ex-combatents, tropes, FET y de las JONS i CNS/Inauguració Pont Major: Batalló
Regiment núm. 4 d'enginyers, autoritats civils i militars, bisbe Cartañà.
Equip fi lmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió :
Premis:
Descripció: Desfilada del dia de la "Victoria" el dia 04/02/1940, a Girona i Figueres i inauguració
del Pont Major el mateix dia.
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Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre: 14
Títol: DOCUMENTAL SERVICIO MILITAR
Any: 1940 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 6'
Estat físic: Regular (parcial)
Nous suports:
U-MATIC 4 (baixa banda)/BETA D-4
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Anton i Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Casernes no identificades
Intèrprets i/o personatges: soldats
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Diversos aspectes dels militars dins les casernes. Pancarta amb la inscripció:
"UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA".
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 15
Títol: CONCERT A L'HOSPITAL
Any: 1940 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 15 (baixa banda)/BETA D-15
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
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Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Documental
Lloc del rodatge: Pati de l'hospital de Santa Caterina
Intèrprets i/o personatges: Personal de l'hospital, malalts i públic en general.
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Malalts, locutor presentant l'acte, discursos, concert de piano i cant, tuna
estudiantil i la coral del Grup dirigida pel Sr. Viader. Penó amb la inscripció: "Choral Grup" i
l'escut del GEiEG, i dues cintes amb les següents inscripcions: CHORAL DEL GRUP i BESALÚ
VI LA COMTAL.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre: 16
Títol: LLAURAR AMB DOS BOUS
Any: 1940 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 1'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 11 (baixa banda)/BETA D-11
VHS D-8
Direcció i muntatge:
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge:
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Home llaurant amb dos bous.
Observacions:
Número registre: 17
Títol: CONTRALLUMS
Any: 1940 (aproximadament)
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Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'32
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 13 (baixa banda)/BETA D-13
VHS D-2 i 8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Estudi
Lloc del rodatge:
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Contrallum d'un home obrint una porta, arbres, gerro de flors, home llaurant dos
bous, home amb un gos, aigua i núvols, fils elèctrics, dues tartanes , home tancant la porta.
Observacions: Aquesta cinta no té cap argument: És un estudi de contrallums.
Número registre: 18
Títol: SALAKOPHADES (1a i 2a part)
Any: 1941
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 30'
Estat físic: regular
Nous suports:
U-MATIC 2 i 12 (baixa banda)/BETA D-2
U-MATIC 1 (alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: Riu Ter, illa del Ter
Intèrprets i/o personatges: J. Vargas i Miquel Gil
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
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Difusió: Local social del GEiEG (desembre , 1943)
Premis:
Descripció: Aventures de dos exploradors a l'Àfrica.
Observacions: "La barana del barco" és la de la terrassa de la piscina municipal i l'aigua que
surt a pressió, és de la turbina de la central elèctrica de Pedret.
Número registre: 19
Títol: MANAIES
Any: 1941
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 12 (baixa banda)/BETA D-12
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Pl. Catedral, portal Sant Cristòfol, Muralles i carrer Alemanys.
Intèrprets i/o personatges: Manaies
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Assaig dels manaies fent l'estrella, relleu de guàrdia, manaies que toquen el flabiol
i que desfilen.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre : 20
Tftol: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PORQUERES
Any: 1942
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 5'
Estat físic: Regular (parcial)
Nous suports:
U-MATIC 13 (baixa banda)/ BETA D-13
VHS D-8 (alta banda)
Direcció i muntatge: Antoni Varés
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Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Porqueres i Banyoles.
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Església de Santa Maria de Porqueres, detalls de la porta i capitells, estany de
Banyoles, cases de l'estany i vista general.
Observacions:
Número registre: 21
Títol: APLEC DE SANT MARTÍ SACALM, X (25/05/1943)
Any: 1943
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 11'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC -8 (baixa banda)/BETA D-8
U-MATIC -5 (alta banda) VHS D-2
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció: Miquel Gil
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script: Puyol
Guió: Poi-Girbal
Adaptació guió: Antoni Varés
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Església romànica de Sant Martí Sacalm, diversos aspectes del poble, vista
de la vall amb la muntanya del Far al fons, salt d'aigua (el Pastera!).
Intèrprets i/o personatges: Grups d'excursionistes
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Local social del GEiEG (desembre, 1943). Cine Modern (1961 ). Cine Club Ademar (30
d'abril, 1966)
Premis:
Descripció: Nen que fa de pastor, dones que porten aigua, grups d'excursionistes, jocs,
concurs de flors de camp, dinar de germanor, sardanes.
Observacions: "Més de mil excursionistes, set-cents d'ells socis del GEiEG , es varen reunir a
Sant Martí Sacalm a l'aplec que, organitzat per aquesta entitat, constitueix una de les notes més
destacades de l'excursionisme espanyol. La secció de cine amateur del GEiEG realitza la seva
primera actuació de l'any amb el film d'aquest aplec". (ButlleU del GEiEG, juny 1943).
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Número registre: 22
Títol: DESCENS DEL RIU TER, 11
Any: 1945
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'
Estat físic: mal estat (total)
Nous suports:
U-MATIC 1O (baixa banda)/BETA D-1 O
U-MATIC 6 (alta banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Pedret i recorregut del Ter fins a Torroella de Montgrí.
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Pedret i el riu Ter. Piragües que es preparen per sortir. Recorregut de les piragües
pel Ter. Gent des de dalt d 'un pont que mira la competició . Arribada de les piragües.
Observacions: Organitzat per la secció de rem i vela del GEiEG.

Número registre: 23
Títol: FAMILIA VARÉS
Any: 1946/1947/1953
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 10'04"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 12 (baixa banda)/BETA D-12
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
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Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Girona/Colera/Salt
Intèrprets i/o personatges: Famflia Varés
Equip filmació: Càmera 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripc ió: Imatges familiars, nens petits que juguen a la platja. Processó a Salt (1953): nenes
de comunió , gegants i capgrossos, autoritats civils i religioses.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 24
Títol: VUELTA AL AYER
Any: 1948
Format: 16 mm/blanc i negre/reversible
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Duració: 31'35"
Estat físic : Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 3 (baixa banda) BETA D-3
U-MATIC 2 (alta banda) VHS D-1
Direcció i muntatge: Josep Puyol i Josep Castanyer
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Joaquim Pla Dalmau
Adaptació guió: Josep Puyol , segons un argument de J . Pla Dalmau.
Gènere: Argument
Lloc del rodatge : Diagonal (Barcelona), la Devesa, ctra. Sant Gregori, Costa Roja. Interiors:
Sanitat Provincial (les Pedreres), hospital provincial de Santa Caterina, Casino de Girona i Los
Sitios.
Intèrprets i/o personatges: Antoni Oliver, Lolita Boet, Jaime Turon, Pietat Busquets, Rosaria
Castanyer, Loreto Rovira, José Comas, Narc isa Comad ira, Enrique Gifra.
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Cine Ultònia (20/06/1949)
AFYC Girona (12/03/1965)
Cine C lub Ademar (1966)
Premis:
Menció Honorífica Concurs Nacional Centre Excursionista Catalunya ( 1949).
Xli Concurs Nacional Cine Amateur. IV Premi.
Descri pció: Fi lm amb un argument de ciència ficció .. . Un metge famós inventa una arma
omnipotent que al principi la utilitza ingènuament...
Observacions: En aquest film hi varen intervenir més de 40 actors. La pel· lícula consta de 150 plans,
dividits en 95 interiors i 55 exteriors. Es va utilitzar pel seu rodatge uns 600 m aproximadament.
Presentada per l'Agrupació Cinematogràfica Amateur de Girona.
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Cost del film, 5.000 pta. recaptades a base de donatius reintegrables si l'èxit del dia de l'estrena
ho permetia.
Hi ha una còpia en 8 mm.
Número registre: 25
Títol: CASTILLO MALDITO, EL
Any: 1949-1950
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 15'30"
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 2/(baixa banda)/BETA D-2
U-MATIC 2/(alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció: Miquel Gil
Operador: Antoni Varés
Foto fixa: F. Boladeras
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés basat en el poema popular i humorístic li Castella Maladetto.
Gènere: Proves (Argument)
Lloc del rodatge: Jardins casa del marquès de Camps (Salt), jardins de la Francesa; caserna
dels Alemanys. Interiors: estudi Varés.
Intèrprets i/o personatges: Montserrat Fabra, C. Aranjuelo, E. Carreras.
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Història d'amor de l'època medieval amb un final tràgic ...
Observacions: Dibuixos animats d'Antoni Varés.
Aquesta pel·lícula és un assaig per a un film sonor, amb música del mestre Salvador Dabau
composta especialment per a aquest film. L'enreg istrament havia de fer -se als estudis de Ràdio
Gerona amb el control de S. Saurí.
Vestuari realitzat per Lluïsa de Batlle.
Número registre: 26
Títol: CONCURS HÍPIC
Any: 1949
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 5'50"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 15 (baixa banda)/BETA D-15
VHS D-8
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Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Salt
Intèrprets i/o personatges: Participants i gent del poble (no identificats)
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Concurs sobre cavalls. Participants: nens i gent gran. Públic que aplaudeix. Jurat
del concurs.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre: 27
Títol: COLERA
Any: 1949 (aproximadament)
Format: 9 ,5/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 2'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 1 (baixa banda)/BETA D-1
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Platja del Port, restaurant la Gambina.
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Ambient festiu , barques, banyistes, concurs de natació i jocs a dins l'ai gua.
Observacions: Pel·lfcula sense començament ni final.
Número registre: 28
Títol: MARIO CABRÉ (PANDORA)
Any: 1950
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Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'30'
Estat físic: bon estat
Nous suports:
U-MATIC -13 (baixa banda)/BETA D-13
U-MATIC -5 (alta banda)NHS D-2
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Plaça dels Braus de Girona
Intèrprets i/o personatges: Maria Cabré i equip tècnic de la pel· lícula.
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Maria Cabré torejant i diversos aspectes del rodatge de Pandora filmades a la p laça
dels Braus de Girona el dia 24/04/1950.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 29
Títol: PANORÀMIQUES DE GIRONA
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'25'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 8 (baixa banda)/BETA D-8
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Diferents plans de Girona
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
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Difusió:
Premis:
Descripció: Panoràmica del campanar de Sant Fèlix. Devesa, riu i cases de l'Onyar, Sant Pere
de Galligants, Convent Monges de Sant Daniel, campanar i Àngel de la Catedral. Interior de la
catedral: Rosassa i finestral.
Observacions:

Número registre: 30
Títol: SOCIEDAD DE CAZA (CONEJOS)
Any: 1950
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 3'40"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 8 {baixa banda)/BETA D-8
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges (reportatge)
Lloc del rodatge:
Intèrprets i/o personatges: Dr. Joan Tibau i altres membres de la Societat de Caça.
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Membres de la Societat que estan obrint caixes plenes de coni lls ...
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 31
Títol: CAMPAMENT FRENTE DE JUVENTUDES
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 1'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 4 {baixa banda)/BETA D-4
VHS D-8
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Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Operador en cap:
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges (reportatge)
Lloc del rodatge :
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Activitats dins el campament.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 32
Títol : ANUNCIS PUBLICITARIS
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 9 ,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Duració: 12'
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATI C -13 (baixa banda)/BETA D-13
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatges publicitaris
Lloc del rodatge:
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9 ,5 mm Bell & Howell Company
Difusió: Cinemes de Girona
Premis:
Descripció: Relació d'anuncis:
- Llibreria J. Soler/ carrer Ciudadanos, 18. Gerona.
- Agotamientos para pozos y tubos artesianes. Ramon Bellmas, carrer Lorenzana, 1 O.
Gerona.
-COMERCIAL WHITI/MACWH ITI, el insecticida definitiva. RIBASAN de la Serie DDT, para
la aplicación agrícola.
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- Granja agrícola: Pedra Boadas, San Daniel (razas Prat i Rodislan) .
- INDUSTRIAS FEDAYA. Carrer Mediodia, 2 y Cardenal Margarit, 1. Tel. 1992. (Luz elèctrica
en el campo).
- Jardinerfa Martinoy/Torroella de Montgrí/( reportatge dels vivers).
- GESAROL (contra los insectos destructivos de los cultivos) Reportatge de la fàbrica:
laboratori, treballadors que entren a la fàbrica i plans en què se sulfata el camp i els animals.
Observacions:

Número registre: 33
Títol: FESTA FAMILIAR, BATEIG
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 5'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 11 (baixa banda)/BETA D-11
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Anton i Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Pont Major
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Gent que surt de missa. Senyora que porta un nen vestit de bateig. Nens que
juguen. Processó dia de Rams mentre surt de l'església del Pont Major.
Observacions: Aquesta pel·lícula no té començament ni final.

Número registre: 34
Títol: MONTSERRAT
Any: 950 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'50'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
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U-MATIC 15 {baixa banda)/ BETA D-15
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Montserrat
Intèrprets i/o personatges: Sr. Francesc Civil i capellans
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Vistes de la p laça i façana del monestir de Montserrat. Claustre del monestir.
Muntanyes i vistes generals. Funicular mentre puja a Montserrat.
Observacions: pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 35
Títol: EXCURSIÓ "ELS ÀNGELS"
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 7'30"
Estat físic: Mal estat (parcial)
Nous suports:
U-MATIC 2 (baixa banda)/BETA D-2
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Santuari dels Àngels
Intèrprets i/o personatges: Grup d'excursionistes
Equip filmació: Càmera de 95 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Excursionistes que pugen als Àngels. Jocs de trencar l'olla i estirar la corda. Gent
que surt de l'església. Dos autobusos: un amb matrícula GE 4354 "Servei de lloguer".
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
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Número registre: 36
Títol: VISTES DE GIRONA
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible}
Suport: Acetat de cel· lulosa
Muda
Duració: 1'50"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 10 (baixa banda}/BETA D-10
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopi lació d'imatges
Lloc del rodatge: Pont de Pedra i rambla Verdaguer
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Cotxes que circulen en doble direcció pel pont de Ped ra i rambla Verdag uer, un
carro i una bicicleta. En el fons, la xemeneia de la fàbrica Grober. Homes que pesquen al riu
Onyar.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre: 37
Títol: CALES
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible}
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 1O (baixa banda}/BETA D-1O
VHS D-7
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de d irecció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
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Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Platja no identificada
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmac ió: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Platja i banyistes, terrassa "Bar Garreta"
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre : 38
Títol: AMBIENT FAMILIAR
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 7 (baixa banda)/BETA D-7
VHS D-7
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge:
Intèrprets i/o personatges: nenes petites
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Ambient familiar
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 39
Títol: SOCIEDAD DE CAZA (PERDICES)
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 2'30"
Estat físic: Mal estat (parc ial)
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Nous suports:
U-MATIC 4 (baixa banda)/BETA D-4
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges (Reportatge)
Lloc del rodatge: Banyoles
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Senyors que posen anelles a les perdius i carreguen les caixes plenes de perdius
als cotxes.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 40
Títol: CAMPAMENT "O J E"
Any: 1950 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 1'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 8 (baixa banda)/BETA D-8
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d 'imatges
Lloc del rodatge: Desconegut
Intèrprets i/o personatges: Militars, Mn. Ferrando Forns, Valeriana Simon, governador civil, etc.
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Dinar a l'aire lliure, nens vestits d'uniforme.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
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Número registre: 41
Títol: EXCURSIÓ A UN CIM
Any: 1951
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 6'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 14 (baixa banda)/BETA D-14
VHS D-8
Di recció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Anton i Varés
Foto fixa:
Script:
Gu ió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Ermita romànica Sant Miquel de Colera i el poble de Molinàs (Colera), Alt
Empordà
Intèrprets i/o personatges: Josep Tarrés i Fontan, i C. Aranjuelo
Equip filmació: Càmera 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Excursió a l'ermita romànica de Sant Miquel de Colera, amb el poble de Molinàs
al fons. (Ermita en l'estat d'abandó en què es trobava abans de la seva reforma).
Observacions:

Número registre: 42
Títol: NIÑOS
Any: 1951-1953
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel· lulosa
Muda
Duració: 22'30"
Estat físic: Regular
Nous suports:
U-MATIC 4 (baixa banda) BETA D-4
U-MATIC 3 (alta banda) VHS D-1
Direcció i muntatge: Alvar Palahí i muntatge Antoni Varés
Ajudant de direcció: Francesc Solà
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
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Guió: Àlvar Palahí i Antoni Varés
Adaptació guió: Àlvar Palahí i Antoni Varés basat en un conte de Josep Ma. Folch i Torras
Gènere: Argum~nt
Lloc del rodatge: Pl. Catedral, escales i Font de la Pera, pda. Catedral, escales Catedral, plaça
dels Lledoners, e/ Claveria, núm. 1.
Intèrprets i/o personatges: Miquel Vidal (sabater), nens: Heriberto Vilarrubú, Pedro Balastegui,
Antonio Fabregas, Antonio Rodríguez, Enrique Bruballa, José Alemany, Ma. Rosa Reixach,
Juanita Ferrer, Mercedes Bruballa. Josefa Conde (una dona), Manolo Cervallo (drapaire),
Josep Barneda (un client).
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Cine Modern (1961)
AFIC Girona (03/04/1964)
Biblioteca Popular de Palafrugell (26/11/1964)
AFYC Girona (12/02/1965)
Cine Club Ademar (1966)
Sala Fidel Aguilar (30/04/1975)
Casino Llagosterenc (30/03/1986)
Premis: XVII Concurso Nacional de Cinema Amateur: Medalla i Copa Paillard (1953).
Descripció: Uns vai lets plens de vida i d'amor, omplen la història. Aquests juguen a la pl. de
la Catedral i proven de divertir-se a costa d'un sabater, que amb una petita taula i un biombo
treball a al carrer ...
Observacions: Per aquest film es van fer servir 9 rotlles Kodak Super X. 2 rotlles inútils. Un de
mal revelat i l'altre erròniament doble impressionat.
El rodatge va començar el mes de novembre de 1951 i es va suspendre el rodatge el mes d'abril
de 1952, es continuà el mes de maig de 1953 i va finalitzar el 17 de juliol del mateix any.
Aquest film no va arribar a sonoritzar-se. La música era composta exclusivament per a aquesta
pel·lícula pel mestre Salvador Dabau. L'enregistrament havia de realitzar-se en els estudis de
Ràdio Gerona amb el control de S. Sadurní.

Número registre: 43
Títol: MUERTE DEL DÍA. LA
Any: 1951
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel· lulosa
Muda
Duració: 15'20"
Estat físic: Regular (parcial)
Nous suports:
U-MATIC 2 (baixa banda)/BETA D-2
U-MATIC 2 (alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció: Josep Tarrés
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Josep Tarrés
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Adaptació guió:
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: Sant Daniel
Intèrprets i/o personatges: Margarita Tarrés i Fontan
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió: Girona, 07/03/1951
Teatre Municipal de Girona: Gala cinematogràfica a favor de l'hospital (04/06/1951)
Cine Club Ademar (30 d'abril, 1966)
Premis:
XIV Concurs Nacional Cine Amateur: medalla de Plata (1951)
Centre Excursionista de Catalunya: Premi a la millor fotografia
Cine Club de Zaragoza: Copa de plata ( 1951)
Descripció: El crepuscle del dia representant per una noia que va recorrent valls i muntanyes
fins que arriba la nit.
Observacions: Vestuari realitzat per Lluïsa de Batlle.

Número registre: 44
Títol: LLEGADA Y ESTANCIA DE LA VIRGEN BLANCA EN GERONA, LA
Any: 1951
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Durac ió: 20' 1O"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC -9 (baixa banda)/BETA D-9
U-MATIC -6 (alta banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Anton i Varés
Foto fixa:
Script: Lluïsa de Batlle
Guió: Mn. Mariver
Adaptació guió: Antoni Varés, segons guió literari de Mn. Mariver
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge : Portal de Sant Cristòfol , plaça i escales de la Catedral, Sant Feliu, cases del
riu, Sant Nicolau, Pedret, pujada Rei Martí, església del Mercadal.
Intèrprets i/o personatges: Bisbe Josep Cartanyà, Anna Martinell, Carme Varés, Ms. Fernando
Forns, Dr. Cocs, Mon. F. Geli, alcalde, autoritats ...
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Carrers adornats amb garlandes de flors, preparatius de la festa, rosari de l'Aurora,
processó de les torxes, visita a les casernes, missa de malalts a la Devesa i acte final a l'església
del Mercadal.
Observacions: Pel·lícula revelada per l'autor.

50

Catàleg de l'obra fllmica d'Antoni Varés. Arx1u d 'imatges de l'Ajuntament de Girona

Número registre: 45
Tftol: VIRGEN PEREGRINA DEL ROSARIO DE FATIMA EN SALT
Any: 1951
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Duració: 4'35"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC -2 (baixa banda)/BETA D-2
U-MATIC -6 (alta banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: carrers i església de Salt
Intèrprets i/o personatges: Autoritats civils i religioses
Equip filmació: Càmera de 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: L'entrada de la Verge al poble de Salt formada per un segu ici de bicicletes
engalanades, cotxes i motos.
Observacions: És una producc ió de la Secció Artística del Patronat Artístic i Recreatiu de Salt.
Pel·lícula sense final.

Número registre: 46
Títol: OUINCE MINUTOS EN PARÍS
Any: 1951
Format: 9,5 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel· lulosa
Muda
Duració: 7'
Estat físic: mal estat (parcial)
Nous suports:
U-MATIC 1 (baixa banda)/BETA D-1
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
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Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Girona i París
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera 9,5 mm Bell & Howell Company
Difusió:
Premis:
Descripció: Girona: estació de França, catedral i Sant Feliu
París: Notre Dame, Torre Eiffel, riu Sena, Òpera, Panoràmica des de la Torre Eiffel.
Observacions: Viatge a París organitzat per la Secció de Cinema Amateur del GEiEG.
Pel·lícula sense final.

Número reg istre: 47
Títol: BRONCOSCOPIA (Operació d'un pulmó)
Any: 1954-1955
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 10 (baixa banda)/BETA D-10
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés segons una idea del Dr. Jordi Bosch i Mollera
Gènere: Documental
Lloc del rodatge: Hospital de Santa Caterina
Intèrprets i/o personatges: Personal clín ic
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Film realitzat a l'hospital de Santa Caterina. Servei de Tisiocirurgia. Operació
realitzada pel Dr. Jordi Bosch.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 48
Títol: "FORNELLS" FIESTA DE SAN VIDAL (28/IV/1955)
Any: 1955
Format: 16 mm/blanc i negre/reversible
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Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 4'25"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC -9 (baixa banda)/BETA D-9
U-MATIC -6 {alta banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Església i plaça de Fornells de la Selva
Intèrprets i/o personatges: Gent del poble
Equip filmació : Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Festa major de Fornells, juliol de 1991
Premis:
Descripció: Gent que surt de l'església, parades de fires, cobla, sardanes, mainada, interior del
bar i comestibles, ball a l'embalat, ambient de Festa Major.
Observacions:

Número registre: 49
Titol : FETA DEL PEDAL, XIV
Any: 1955
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 6'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC -4 {baixa banda)/BETA D-4
U-MATIC -6 (alt banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Documental
Lloc del rodatge : Pujada del Pont de Pedra, plaça d'Amer
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
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Difusió:
Premis:
Descripció: Sortida del pont de Pedra i seguiment de tota la caravana fins arribar a Amer.
Rebuda de les autoritats a la pl. d'Amer. Sardanes a la plaça.
Observacions: La secció de ciclisme del GEiEG presenta la XIV Festa del pedal. 12/06/1955.

Número registre: 50
Títol: ROC
Any: 1958
Format: 16 mm/color
Suport: Acetat de Cel·lulosa
Muda?
Duració: 3'50"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 6/(baixa banda)/BETA D-6
U-MATIC 3/(alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció: Carles Vivó
Cameraman: Lluís B. Canadà. Ajudant: Carles Trèmols
Operador: Antoni Varés
Foto fixa: J. Pera
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés
Gènere: Fantasia
Lloc del rodatge: Escales i pl. de la Catedral
Intèrprets i/o personatges: Carme Trèmols, Jordi Soler
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Figueres (1958), Sala de Pergamins de la Biblioteca de la Diputació Provincial (06/12/
1960), Cine Modern (11/07/1961 ), AFIC de Sant Feliu de Guíxols (11 /03/1964), AFIC de Girona
(03/04/1964), Cine Club Ademar Girona (1966), TVE 1a cadena (11 / 10/1967), AFIC de Girona
( 1968) Hotel Fornells Parc (31 /10/1974 ), Casa de Cultura Bisbe Lorenzana (07/ 11 /1970), Sala
Fidel Aguilar (30/04/1975), Casino Llagosterenc. Llagostera, (30/03/ 1986), Bar Nummulit de
Girona (09/1 0/1990).
Premis:
XXI Concurs Nacional Cinema Amateur. Trofeu CEC Bolex Paillard.
Copa de plata i medalla de coure al millor fi lm poètic. (1958). XXI Concurs Nacional Cinema
Amateur.
Medalla de Coure 11 Festival de Cine Amateur de Barcelona 1961.
Medalla de la OS Educación y Descanso: Al mérito artística.
I Premi TVE a la millor pel·lícula del grup "Tema lliure" 1967.
Descripció: El poeta persegueix l'amor d 'una bella. El sublima de tal manera que, en la seva
imaginació, converteix la sabata en una rosa ...
Observacions: Hi ha una prova en 9,5 mm en blanc i negre (reversib le) amb la Patrícia Chap lin
de protagonista.
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Número registre: 51
Títol: HOME DEL SAC, L'
Any: 1960
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 12'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 5 (baixa banda)/BETA D-5
U-MATIC 3 (alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Cameraman: Josep Mir/Ajudant càmera: lsidro Garcia Lobato
Operador: Antoni Varés
Foto fixa: AFYC
Script: Albina Varés/Maquillador: Ramon Carbó
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés basat en la llegenda popular "L'home del Sac"
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: Pl. Lladoners, e/ Sant Cristòfol. Interiors: Estudi d'Antoni Varés
Intèrprets i/o personatges: Emili Garcia Arbusà, Antoñito Pérez Hervas, un home: Carles Vivó
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Girona: Cine Modern {1961); AFIC Girona (1961 ); Centro Católico de la Bisbal (04/12/
1962); AFIC de Blanes ( 12/12/1962); Prada (França) ( 1963); AFIC de Sant Feliu de Guíxols (05/
03/1964); AFIC Girona (03/04/1964); Cine Club Ademar Girona (1966), TVE (22/09/1 968);
Teatre Ultònia (08/11/1969); Hotel Fornells Park (31 /10/1974); Sala Fidel Aguilar {30/04/1975);
Llagostera (25/04/1986).
Premis:
XXIV Concurs Nacional Cinema Amateur Premi al millor film de valors espirituals. Trofeu
Paillard i medalla de coure (1961).
XXIV Concurs Nacional Cinema Amateur: Placa del CEC (1961).
XXIV Concurs Nacional Cinema Amateur: Trofeu de Ribasa (1961).
VIII Concurs Nacional Fotogràfic AFIC: Trofeu de Coca Cola (1962).
I Festival Internacional de Cine Amateur Andorra: Menció honorífica {1962).
Festival Cinema Amateur de Zaragoza: Trofeu Ajuntament de Saragossa (1964).
Descripció: Desmitificació de 'l'home del sac". Passa d'ésser un home sense escrúpols ni
sentiments, a veure's com una persona necessitada d'afecte, el qual no el troba entre la gent
que viu com ell. Entre els més petits, potser... El tren, les vies, els somnis ... Entre els seus, només
recull misèria i insolidaritat ...
Observacions: Convidat especial per la Comissió organitzadora de la V Rencontre de Prades
(França) al "Festival Cinema Profesional" presentà: "L'home del Sac", fou l'únic representant
espanyol (1963).

Número registre: 52
Títol: PLANS DE GIRONA
Any: 1960 (aproximadament)
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Format: 16 mm/color
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Durac ió: 1'40"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 1O (baixa banda)/BETA D-1 O
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge : Girona
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Catedral, riu Onyar, Montjuïc, cases del riu i Sant Daniel. Pati estudi Antoni Varés.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.
Número registre: 53
Títol: MANTENGA LIMPIA LA CIUDAD
Any: 1960 (aproximadament)
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Duració: 2'30"
Estat ffsic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 10 (baixa banda)/BETA D-10
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Proves
Lloc del rodatge: Carrers de Girona
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
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Descripció: Camió d'escombraries, escombriaires, galledes d'escombraries.
Observacions: Són proves fetes per a la campanya de "mantenga limpia la ciudad".
Número registre: 54
Títol: ESCULTURES F. TORRES MONSÓ
Any: 1961
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 7'10"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 5 (baixa banda)/BETA D-5
U-MATIC 6 (alta banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador:
Foto fixa:
Script:
Guió:
Adaptació guió:
Gènere: Reportatge
Lloc del rodatge: Estudi-Taller de l'escultor Torres Monsó
Intèrprets i/o personatges: F. Torres Monsó
Equip filmació : Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Cine Modern (1961), AFIC de Blanes (1962), AFI C de Sant Feliu de Guíxols (15/03/
1964), Cine Club Ademar de Girona (Homenatge Pòstum 1966), Casino Llagosterenc,
Llagostera (30/03/1986).
Premis: Medalla de coure .
Descripció: Obres que surten en el documental; cap de dona (esposa de l'artista), cap de dona
(E. Xargai) les amigues; la cega; la maternitat, grup (planxa de plom), paleta (terracuita)
picapedrer, dues dones; la dona de l'estrella; paternitat.
Observacions: Nota de l'autor: Sin otro media que la espontaneidad, pudimos lograr estas
imagenes en el propio taller del artista mientras preparaba el envío a Madrid para s u antológica
del 24 del actual.
Número registre: 55
Títol: DESPERTADOR, EL
Any: 1963
Format: 16 mm/blanc i negre/reversible
Suport: Acetat de ceHulosa
Sonora
Duració: 3'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
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U-MATIC 3 (baixa banda)/BETA D-3
U-MATIC 3 (alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés, segons una hitorieta del TBO
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: Av. Sant Francesc. Interiors: Estudi d 'Antoni Varés
Intèrprets i/o personatges: Don Vicente
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: Cine Club Ademar (1966)
Premis:
V Concurso Nacional del Rollo de Manresa: 3r prem i i medalla de plata (premis d'argument)
1964.
Trofeu Mate Perutz "al film mejor impresionado de esta marca". 1964.
Bobina de plata de Casa Massana 'al film mas original". 1964.
Descripció: El protagonista destrueix el despertador, cansat que el desperti cada matí.
Observacions: Hi ha negatiu i original (reversible, sense capçalera i muda) i una còpia amb
pista ampla i una còpia amb pista estreta.
Número registre: 56
Títol: INUNDACIÓN 1963
Any : 1963
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel· lulosa
Muda
Duració: 6'
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC -4 (baixa banda)/BETA D-4
U-MATIC -6 (alta banda)NHS D-3
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: e/ Albareda, Pont de Pedra, rambla Verdaguer, riu Onyar ...
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
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Descripció: Diversos aspectes de les inundacions als carrers de Girona.
Observacions: Pel·lícula sense començament ni final.

Número registre: 57
Títol: BALLET (DESFILE DE MODELOS)
Any: 1965
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 6'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 10 (baixa banda)/BETA D-10
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió:
Gènere: Recopilació d'imatges
Lloc del rodatge: Teatre Municipal
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: Festival de Ballet de l'escola de ballet Rosa Maria Viñals.
Observacions: Decorats realitzats per Antoni Varés.
Número registre: 58
Títol: BOMBILLA, LA
Any: 1965
Format: 16 mm/blanc i negre (reversible)
Suport: Acetat de cel ·lulosa
Muda
Duració: 4'30"
Estat físic: Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 7 (baixa banda)/BETA D-7
U-MATIC 3 (alta banda)NHS D-1
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció:
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
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Script:
Guió: Antoni Varés
Adaptació guió: Antoni Varés, segons una historieta del TBO
Gènere: Argument
Lloc del rodatge: Av. Sant Francesc. Interiors: Estudi Antoni Varés
Intèrprets i/o personatges: Josep Planas i Gifreu
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió: AFYC Girona (12/02/1 965)
Cine Club Ademar de Girona "Homenatge Pòstum 1966".
Premis:
VI Concurso Nacional del Rollo. Film Club Manresa:
Premi Especial i placa de plata "Perutz". 1965.
Descripció: Les múltiples peripècies d'una bombeta fosa ...
Observacions:

Número registre : 59
Títol: CREACIÓN DEL MUNDO A TRAVÉS DE UN TAPIZ DEL SIGLO Xl DE LA CATEDRAL DE
GIRONA, LA
Any: 1965
Format: 16 mm/blanc i negre
Suport: Acetat de cel·lulosa
Muda
Duració: 40'
Estat físic : Bon estat
Nous suports:
U-MATIC 5 (baixa banda)/ BETA D-5
VHS D-8
Direcció i muntatge: Antoni Varés
Ajudant de direcció: Lluís Bonavia
Operador: Antoni Varés
Foto fixa:
Script:
Guió: Antoni Varés i Lluís Bonavia
Adaptació guió:
Gènere: Proves (documental)
Lloc del rodatge: Catedral de Girona
Intèrprets i/o personatges:
Equip filmació: Càmera de 16 mm Paillard Bolex
Difusió:
Premis:
Descripció: La creació del món a partir de les imatges del Tapís de la Creació.
Observacions: Pel·lícula inacabada. Falta el muntatge i la sonorització.
Era un projecte per a un posterior film amb color. Hi ha negatiu i copió de treball.
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ÍNDEX DE TÍTOLS
Nota: Tots els títols en cursiva a les fitxes no son títols originals.

Registre títol

any

9
38
32
21
57
4
58
47
37
40
31
25
27
1O
15
26
6
17
59

1939
1950 ca
1950 ca
1943
1965
1936
1965
1954-1955
1950 ca
1950 ca
1950
1949-1950
1949 ca
1939
1940 ca
1949
1936 ca
1940 ca
1965
1934 ca
1945
1940
1963
1940
1961
1942
1950 ca
1951
1946-1947
1937
1955
1950 ca
1955
1960
1963
1940 ca
1951
1941
1960 ca
1950
1936-1937
1950 ca
1951

2
22
13
55
14
54
20
35
41
23
8
49
33
48
51
56
16
44
19
53
28
7
34
43

Acte de desagravi
Ambient familiar
Anuncis publicitaris
Aplec de Sant Martí Sacalm, X (25/05/1943)
Ballet (desfile de modelos)
Banyoles
Bombilla, la
Broncoscopia (Operació d'un pulmó)
Cales
Campament "OJE"
Campament "Frente de Juventudes·
Castillo maldito, El
Colera
Combregar general dels malalts
Concert a l'hospital
Concurs hípic
Contrallums
Contrallums
Creación del mundo a través de un tapiz del s. Xli, la
Cursa ciclista
Descenso del río Ter, li
Desfilada militar a Girona i Figueres/lnaug. Pont Major
Despertador, el
Documental Servicio Militar
Escultures F. Torres Monsó
Església de Santa Maria de Porqueres
Excursió "Els Àngels"
Excursió a un cim
Familia Varés
Fent "L'Hindiu"
Festa del Pedal, XIV
Festa familiar. Bateig
Fornells. Fiesta de San Vidal (28/04/1955)
Home del Sac, L'
lnundación 1963
Llaurar amb dos bous
Llegada y estancia de la Virgen Blanca en Gerona, La
Manaies
Mantenga limpia la ciudad
Mario Cabré (Pandora)
Matí de desembre
Montserrat
Muerte del Día, La
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42
3
29
52
11
46
1
50
18
5
30
39
12
45
36
24

Niños
Noticiario GEiEG núm. 1
Panoràmiques de Girona
Plans de Girona
Primera Travessia Port de Sant Feliu
Quince minutos en París
Rapte de Maria Rosa, El
Roc
Salakophades
Selección del Noticiario de GEiEG núm. 2
Sociedad de Caza (Conejos)
Sociedad de Caza (Perdices)
Tragedia del agua, La (18/10/1940)
Virgen Peregrina del Rosario de Fatima en Salt
Vistes de Girona
Vuelta al ayer

1951-1953
1935
1950
1960
1939
1951
1930
1958
1941
1936
1950
1950 ca
1940
1951
1950 ca
1948

ÍNDEX CRONOLÒGIC

Registre

any

Títol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1930
1934 ca
1935
1936
1936
1936 ca
1936-1937
1937
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1940 ca
1940 ca
1940 ca
1941
1941
1942
1943
1945
1946- 1947
1948
1949-1950
1949
1949 ca
1950

Rapte de Maria Rosa, El
Cursa ciclista
Noticiario GEiEG núm. 1
Banyoles
Selección del Noticiario del GEiEG núm. 2
Contrallums
Matí de desembre
Fent "L'Hindiu"
Acte de desagravi
Combregar general dels malalts
Primera Travessia Port de Sant Fel iu
Tragedia del agua, La (18/10/1940)
Desfilada militar a Girona i Figueres/lnaug. Pont Major
Documental Servicio Militar
Concert a l'hospital
Llaurar amb dos bous
Contrallums
Salakophades
Manaies
Església de Santa Maria de Porqueres
Aplec de Sant Martí Sacalm, X (25/05/1943)
Descenso del rfo Ter, li
Familia Varés
Vuelta al ayer
Castillo Maldito, El
Concurs hípic
Colera
Mario Cabré (Pandora)
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1950
1950
1950
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1950 ca
1951
1951 - 1953
1951
1951
1951
1951
1954-1955
1955
1955
1958
1960
1960
1960 ca
1961
1963
1963
1965
1965
1965

Panoràmiques de Girona
Sociedad de Caza (Conejos)
Campament "Frente de Juventudes"
Anuncis publicitaris
Festa familiar. Bateig
Montserrat
Excursió "Els Àngels"
Vistes de Girona
Ca/es
Ambient familiar
Sociedad de Caza (Perdices)
Campament "OJE"
Excursió a un cim
Niños
Muerte del día, La
Llegada y estancia de la Virgen Blanca en Gerona, La
Virgen Peregrina del Rosaria de Fatima en Salt
Quince minutos en París
Broncoscopia (Operació d'un pulmó)
Fornells. Fiesta de San Vidal (28/04/1955)
Festa del Pedal, XIV
Roc
Home del Sac, L'
Plans de Girona
Mantenga !impia la ciudad
Escultures F. Torres Monsó
Despertador, El
lnundación 1963
Ballet (desfile de modelos)
Bombilla, La
Creación del mundo a través de un tapiz del s. Xl i, La

ÍNDEX PER GÈNERES
Registre

gènere

Títol

24
42
51
55
7
43
58
1
8
18
49
15
4

Argument
Argument
Argument
Argument
Argument
Argument
Argument
Argument
Argument
Argument
Documental
Documental
Estudi

Vuelta al ayer
Niños
Home del Sac, L'
Despertador, El
Matí de desembre
Muerte del día, La
Bombilla, La
Rapte de Maria Rosa, El
Fent "L'Hindiu"
Salakophades
Festa del Pedal, XIV
Concert a l'Hospital
Banyoles
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6

17

50
53
25
59
40
20
27
23
19
33
34
36
29
52
57
37
38
16
56
39
30
31
41
54
9

12
21
28
44
45
48
22
13
46
26
2

3

10
14
35
11

47
5

32

Estudi
Estudi
Fantasia
Proves
Proves (argument)
Proves (documental)
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopi lació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Recopilació d'imatges
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatge
Reportatges publicitaris

Contrallums
Contrallums
Roc
Mantenga !impia la ciudad
Castillo Maldita, El
Creación del Mundo a través de un tapiz del s. Xli, La
Campament "OJE"
Església de Santa Maria de Porqueres
Colera
Familia Varés
Manaies
Festa familiar. Bateig
Montserrat
Vistes de Girona
Panoràmiques de Girona
Plans de Girona
Ballet (desfile de modeles)
Ca/es
Ambient familiar
Llaurar amb dos bous
lnundación 1963
Sociedad de Caza (Perdices)
Soc iedad de Caza (Conejos)
Campament "Frente de Juventudes "
Excursió a un cim
Escultures F. Torres Monsó
Acte de desagravi
Tragedia del agua, La (18/10/1940)
Aplec de Sant Martí Sacalm, X (25/05/1943)
Maria Cabré (Pandora)
Llegada y estancia de la Virgen Blanca en Gerona, La
Virgen Peregrina del Rosaria de Fatima en Salt
Fornells. Fiesta de San Vidal (28/04/1955)
Descenso del río Ter, li
Desfilada Militar a Girona i Figueres/lnaug.
Quince minutes en París
Concurs hípic
Cursa ciclista
Noticiaria GEiEG núm. 1
Combregar general dels malalts
Documental Servicio Militar
Excursió "Els Àngels"
Primera Travessia Port de Sant Feliu
Broncoscopia (Operació d'un pulmó)
Selección del Noticiaria de GEiEG núm. 2
Anuncis publicitaris

Agraïm molt sincerament a la senyora Lluïsa de Batlle i Molar i el senyor Jordi Gibert i Gibert la seva
col·laboració en l'aportació de dades i identificació de persones. Als senyors Jordi Morraja i Toni Martí
el seu assessorament en els aspectes tècnics.
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PONÈNCIES

UNA MULTITUD DE PROCESOS DENOMINADOS "FOTOGRAFÍA"
Bernardo Riego
1. lntroducción: La fotografía, una técnica iconografica mas a la que se debe prestar atención
desde múltiples perspectivas
Tras muchos años de desi dia y abandono, que han contrastada con la arraigada tradición
existente en otros países de nuestro entorno cultural, parece que por fin la fotografía comienza
a ser apreciada entre nosotros como objeto documental o estético, y su importancia real se
manifiesta cada día como mas evidente en los medios culturales nacionales. Esta afirmación
con la que comienzo esta ponencia no pretende ser una mirada autocomplaciente al mundo
de la historia de la fotografía en España, que en mi opinión necesita realizar en estos momentos
una profunda y serena autocrítica, para intentar traspasar los límites en los que se instaló en
la década pasada, cuando, con mas intuición que método, pero con una firme voluntad que
batalló con no pocas dificultades, un amplio grupo de personas de diferentes procedencias
intelectuales y profesionales acometimos la tarea de vertebrar mínimamente la historia de la
fotografía en este pafs. Ahora, una vez logrados esos mínimos, y s in obviar las múltiples lagunas
apreciables, debemos observar con mirada crítica lo logrado hasta el momento; necesitamos
impregnarnos de los debates que sobre la fotografía y su uso en la historia se estan
produciendo ya entre especialistas de otros países. Nos hace falta, con premura, confrontar
nuestros trabajos con la producción historiografica internacional, s in complejos de ningún tipa,
pera con la exigencia de alcanzar un alto nivel de comunicación sobre las corrientes que se
han producido en el exterior en el campo de la historia de la fotografía. Un reto que, sin ninguna
duda, pasa en esta década por la inserción de nuestros planteamientos en el marco
universitario, donde con la necesaria lentitud que requiere una tarea de este tipa , puede
fructificar en u nos grupos de investigación que aborden con rigor la historia de la fotografía en
España desde sus múltiples conexiones estéticas, documentales o sociales.
Ouiero manifestar, ante todo, que me siento muy feliz de estar aquí en Girona, en estas segundas
jornadas dedicadas a la Imatge i la recerca històrica. Ya en las primeras participé con una comunicación y si algo me agrada especialmente, es constatar como en esta nueva edición la fotografía
no va a ser tratada de una manera particular si no enmarcada en una problematica mas amplia como
es la de la imagen y por ella se van a dedicar ponencias a otras muy diferentes técnicas de
representación visual. Desde el punto de vista del trabajo histórico, ya he manifestada en otras
ocasiones la necesidad de que la fotografía no se limite a ser un objeto de estudio en sí mismo sino
que los analisis ya sean estéticos o sociales que su presencia produce deben enmarcarse en un
contexto mucho mas amplio. porque, a fin de cuentas, la fotografía es una tecnología mas de
representación visual que irrumpe en el XIX con sólidas raíces cultural es y tecnológicas ancladas en
el pasado1 y que por el desarrollo de la química y de su propi as características derivadas de la física
va a dar lugar a un nuevo modo de ver el mundo, a unos nuevos habitos soc iaies y culturales; pera
no debemos obviar que, a pesar de su preeminencia en algunos ambitos, convivira a lo largo del sigla
pasado y en este sigla que ahora esta finalizando, con toda una serie de técnicas de representación
visual que también cumplieron objetivos informativos, ideológicos o estéticos. Tampoco podemos
desdeñar como en muchos momentos esa misma coexistencia permitió una retroalimentación entre
sus modos de comunicación visuaF.
Planteadas estas primeras posiciones iniciales que, con seguridad, no son compartidas
totalmente por otros colegas centrados en la fotohistoria, debo explicar que las paginas
siguientes van a intentar definir lo que llamamos fotografía, un término que, aparentemente, es
unívoca pe ro que, a lo largo de este ya sigla y media largo de existencia, ocupa una amplia serie
de procesos y técnicas que han ten ido como punto de partida la camara fotografica, pe ro que
para la obtención de la imagen han tomada caminos diferentes.
Soy consciente de que me dirijo a un pública en gran medida preocupada por la
problematica de los archivos y la conservación de la documentación. Mientras que yo soy un
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historiador que necesita saber en ocasiones qué proceso utilizó un determinada autor, y esto
me permite acotar fechas, observar persistencias o anticipaciones en el uso de determinades
procesos o tecnologfas3 pe ro , por razones de la necesari a especialización que cada uno debe
alcanzar en su trabajo, nunca me he ocupada seriamente de problemas de conservación o
restauración que, en mi opinión, deben de ser tarea y preocupación de otro tipo de
especialistas. Mi trabajo en lo concerniente a la identificación de procesos es sim ilar al del
paleógrafo frente a los manuscrites. Su conocimiento y conclusiones forman parte de lo que
en el aparato tradicional del anal isis histórico viene a denominarse el analisis externa del
documento. De jan do para otro tipo de expertes los problemas que plantea la conservación de
ese documento, s us formas de archivo y recuperación, o s u restauración en el caso de deterioro
o como consecuencia de su evolución como objeto material.
Esta orientación en mi ponencia no va a significar, sin embargo, un descuido en el
suministro de orientación bibliografica. Uno de los problemas que, a mi juicio, padecemos hoy
en este campo es la escasez de obras de calidad traducidas al castellano, esto hace necesari o
leer continuamente trabajos publicades en francés o en inglés; por ello, y siempre que sea
pertinente, procuraré aportar una bibliografia dedicada a problemas concretes, títulos que, por
otro lado, pueden encontrarse en cualquier librería especializada.
Como ya expliqué anteriormente, me siento muy feliz de estar de nuevo en Cataluña y, de
modo especial, en Girona, donde nacieron dos de los introductores de la fotografia en España,
el Dr. Joaquín Hisern y Molleras y el olvidado Dr. Juan María Pou y Camps, un científica, este
última, de gran valfa e importancia para la fotografia que concibió fundamentalmente como un
instrumento física. Las propuestas teóricas en la utilización de la camara daguerrotípica como
un fotómetro se anticiparan en el tiempo a las de otros colegas europees de los años del
nacimiento de la fotografia, como fueron Soleil o Becquerel, tal y como constaté definitivamente
el pasado mes de junio en los documentes que se conservan en la Academia de Ciencias de
París. Si Juan María Pou y Camps hubiese nacido en otro país, hoy aparec e rfa mencionada en
· todos los li bros internacionales de historia de la fotografía, pero la escasa atención prestada
en el pasado al impacto de lo fotografico en la sociedad española y a las motivaciones de su
élite científica o cultural, han sepultada en el olvido hasta hoy sus metódicas proposiciones en
los primeres tiempos de existencia de la fotografía, cuando muchos de los resultades obtenidos
eran mas fruto de la casualidad que del conocimiento empírico4 .
Como quiera que en el pasado ya publiqué un texto sobre identificación de procesos
fotograficos a partir de un curso que realizamos en la Universidad de Cantabria en el verano
de 1988,5 me ha parecido adecuado partir de aquel mismo esquema, pera introduciendo
variaciones posteriores, ya que, si bien desde el punto de vista descriptiva aquel texto era
suficientemente técnico y aclaratorio, dejaba en el aire la percepción de la fotografia como un
producte cultural de un tiempo concreto. Han pasado cuatro años desde la realización de aquel
trabajo y ahora creo conveniente aproximarme a este tema desde una doble mirada que integre
ambas percepciones del objeto fotografico. Ademas, existen trabajos publicades sobre
identificación de procesos que pueden solucionar problemas a un determinada nivel, 6 pe ro creo
que hay que acostumbrarse a comprender la imagen fotografica en su doble interacción de
objeto técnico y producte cultural.

2. ¿Cómo podemos definir una fotografia?
Una de las varias paradojas que afectan a la fotografia como una técnica de producción de
imagenes, tiene que ver con que a lo largo de los años los fotógrafos fueron realizando imagenes con
diferentes procesos englobades hoy bajo el nombre genérico de fotografia, pero muchos de ellos
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no tienen entre sí en común nada mas que el hecho de haber sid o realizada la imag en con una camara
fotografica, tanta los soportes como las emulsiones o el proceso de revelado han sida diferentes, por
lo que diferente es también el aspecto visual y material ante el que nos encontramos.
Una de las vías para la comprensión del problema consiste en definir los diferentes
procesos a partir de su aspecto visual y estructural, así como su vigencia temporal que varía
considerablemente de u nas regi ones a otras. Obtenemos así un catalogo de procesos que nos
si rven de marco de referen cia. Esta posición, que es la mas común y que nosotros abordaremos
un poca mas adelante, permite concebir a las imégenes fotograficas como objetos artísticos
que pueden ser catalogades por su proceso concreto, junta a sus dimensiones y otras
características, tales como nombre del autor o conten ida de la obra. Es la mas común de las
convenciones, admitida internacionalmente, y que permite ademas una equiparación de la
fotografía a otras técnicas graficas como el grabado o la pintura7 .
Pera para comprender adecuadamente qué es una fotografía y cuales son los fundamentos
que hacen posible que una superficie plana y bidimensional sea capaz de suministrar
información visual concreta, deberíamos, a mi juicio, tener en cuenta una serie de elementos
que, si bien a simple vista pueden parecer un rodeo, espero que nos permitan tener finalmente
una percepción més completa del significada de esa complejidad de procesos englobades
baja el nombre de Fotografia.
2.1. La imagen fotografica y sus aparentes similitudes con otras técnicas graficas. El concepto
de estructura
Cuando apareció públicamente la fotografía en 1839, sus primeros difusores resaltaron
como las imagenes tenían relación aparente con el grabado, aun cuando la diferencia
sustancial entre ambos productes estribaba en la imperfecta reproducción de la realidad que
tenía toda proceso creada por la mano del dibujante frente a la fidelidad del ·dibujo · logrado
por una camara oscura y conservada por media de superficies sensibilizadas, o como
eufemísticamente denominó François Arago a los daguerrotipos en su primera explicación a
la Academ ia de Ciencias de París, en e nero de 1839, por media de las pantalla s partíeu/ares.
El Dr. Pedra Felipe Monlau, en su informe a la Academia de Ciencias Naturales y Artes de
Barcelona, enviada desde París el 24 de febrero de 1839, insistía en una sensación generalizada que producían las primeras imagenes que se vieron producidas por Daguerre:
"He tenido ocasión de examinar, aunque muy ré.pidamente, una vista de la gran galería que
une el Louvre con las Tullerías, algunas vistas de los Baluartes, etc.(. .. ) La reproducción de
los objetos es exactísima; el aspecto del dibujo se parece mucho mas a las estampas al
aguatinta; el tono general es gris, mas sin perjudicar a la limpieza del diseño"8 .

Las primeras explicaciones sobre la obtención de imagenes fotograficas insistieron en la
terminología de las técnicas de grabado; conceptes como que la luz mordía la plancha para
dibujar la imagen, términos como dibujos para denominar a las impresiones fotograficas o la
denominación de barniz a la emulsión sensible que reaccionaba a la luz, nos da idea de como
la aparición de una nueva tecnología necesita para ser explicada tomar referentes ya
ampliamente conocidos como e ran en ese caso los del grabado en sus múltiples modalidades,
pe ro también nos da pistas sobre una de las características in he rentes a lo fotografico desde
sus inicios hasta hoy; y es que los resultades gréficos obtenidos con este media presentan
diferencias pe ro también puntos de contacto con otras técnicas gréficas de representac ión hoy
ten idas como artísticas, pero que durante mucho tiempo cumplieron también fines eminentemente func ionales.
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¿En qué medi da nos interesa a nosotros este aspecto para exp licar lo que es una fotografía?
Pido al lector un poca de paciencia, en la confianza de que lo que ahora parece un
rompecabezas se iré conjuntando a lo largo de mi ponencia. Lo que me parece importante en
este nivel en el que nos encontramos de la explicación es resaltar que todas las categorías de
objetos fotogréficos, todas las definiciones que internacionalmente se consideran vélidas para
definir los procesos antiguos y modernos, no son completas si no reflexionamos al menos un
momento sobre lo que es una imag en, y posteriormente lo que es una imagen fotografica. Só lo
asimilando ese nivel tendra sentida hablar de los diferentes procesos con entera propiedad .
Partamos de una idea muy simple; cuando contemplamos por primera vez una fotografía antigua
o moderna o cuando contemplamos un dibujo realizado con técnicas de grabado, somos capaces
de discernir que ambas imégenes son producciones diferentes. Sin embargo, tanta una imagen
grabada como una fotografía parten de apariencias comunes en alguna medi da. Así ambas estén
constituidas por un soporte (de pape I, metal o cualquier otro tipa de material) y por una imagen, que
en el caso de la fotografía suele estar constituïda por un complejo química en el que existe plata
metalizada o ennegrecida "flotando" en una emulsión en la que existen agentes vehiculantes de las
sales de plata como la gelatina, la albúmina o el colodión, entre otras. En el caso del grabado, la
imagen química la constituyen las tintas grasas que se han adherida al papel. Ésta es ya una de las
distinciones en la formación física de la imagen que, a su vez, plantea problemas diferentes de
conservación de ambos tipos de producciones.
¿Qué es lo que nos hace distinguir un dibujo grabado de una fotografía? La respuesta
parece obvia: "ambos tienen una apariencia diferente", pera la experiencia indica que existen
dibujos muy detallados que fueron reproducidos con técnicas como la fotografía a la albúmina,
por ejemplo, y que para una persona no acostumbrada a ver imagenes fotograficas puede
encontrarse con dificultades para determinar cómo fue realizada la imag en original. Por tanta
la pregunta debe ampliarse: ¿en qué resi de la diferencia principal entre una imagen dibujada
y una imagen fotografiada? La clave central que nos suministra la evidencia antes del tipa de
so porte, del aspecto general del objeto o cualquier otra consideración, estri ba en la estructura
grafica de la imagen, que es sustancialmente diferente en una fotog rafía y en un dibujo o un
grabado. Así, un grabado, por muy fina que sea su estructura formada por puntos o líneas,
normalmente podemos apreciaria a simple vista; de todos modos, si la estructura es especialmente fina, un acercamiento con la lupa nos revelara las características que ésta tiene.

Las producciones manuales como el grabado en madera presentan una estructura gréfica mas perceptible que la de la imagen fotogréfica. (Wood
Engraving. 1921).
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¿Y en el caso de una fotografia? Necesitamos un microscopio óptico con al menos cien
aumentos (100X) para poder apreciar los trazos que forman la imagen fotografica. Y esos
trazos , si seguimos aumentando la potencia del microscopio, se convierten en puntos o en
filamentos en función de los principies de formación de la imagen del proceso; es decir, si la
imagen se formó por ennegrecimiento directa o por imagen latente, conceptes que en el punto
3 explicaremos con mas detalle.
Por ello, la primera aproximación para intentar identificar el proceso de una fotografia
antigua es necesariamente visual; la lupa y el microscopio son siempre instrumentes auxiliares
y, salvo casos muy especiales, no sera necesario recurrir para identificar procesos a técnicas
de analisis semidestructivos como es el caso del microscopio electrónico de barrido, que
necesitan desgajar un fragmento del material que se quiere estudiar por medio de una
preparación adecuada antes de ser sometido a la camara de vacío, por lo que ese fragmento
es irrecuperable posteriormente.
Admitimos en primera instancia (luego lo iremos perfilando con mas detalle en el punto 3.)
que una fotografia es una producción grafica, constituïda por imagen y soporte y cuya
existencia material es debida al menos a dos principies basicos:
a) una camara fotografica que ha captado y retenido fotoquímicamente una impresión
luminosa exterior. Sea esta camara mas o menos perfeccionada respecto a s u antecedente
la camara oscura, y sin que nos importe, por el memento, si el registro en la camara es el
mismo que contemplamos como resultada final.
b) un proceso química que ha permitido la formación de unos trazos que conforman
precisamente esa estructura grafica que nosotros, por una serie de convenciones culturales, decodificamos como una imagen, ya sea analógica a su referente (la mayoría de las
fotografías) o tenga una entidad propia fruto de la manipulación c reativa en laboratorio
(caso de las imagenes de Man Ray, por ejemplo).
El hecho de que hayamos hablado de estructura grafica de
una imagen (sea fotografica o no) nos lleva a interrogarnos sobre
cuales son los elementos basicos que articulan su significada.
Una respuesta adecuada la obtenemos de la comunicación
visual y de su denominada "caja de herramientas". De todos los
elementos que dan sentido a una imagen y permiten que un
espectador pueda obtener información, nos quedaremos con los
dos niveles basicos: el punto o unidad mínima de significada
"señalizador y marcador del espacio"y la línea "articulante fluida
e infatigable de la forma", tal y como Dond is las define en un
trabajo sobre los elementos sintacticos de la imagen 9 .
La imagen fotografica, contemplada con una lupa o aumentada por medio de un microscopio, nos revela su finura
microestructura! frente a cualquier otro tipo de producte gratico La articulación de la imagen en puntos es
en el que interviene el trabajo manual. Pero la fotografia, a pesar patente en los grabados de imprenta. A
ida q ue alejemos esta imagen de
de esa específica calidad microestructural , no se escapa a la med
nuestra vista, se hara mucho mas nítida.
articulación general en puntos o líneas que van trazando una
imagen reconocible y diferenc iada.
Tenemos ya los primeres pasos dados en la comprensión de una imagen fotografica en
comparación a otras producciones graficas manuales. Ciertamente fotografia y grabado son
técnicas diferentes y sus problemas de identificación y conservación también. Pero esas
diferencias no son radical es, ya que todo producte grafico forma parte de un tronco común que
remite a la comunicación visual , ya sea estètica o documental1°. Ya habíamos apuntada mas
arriba que una fotografia esta constituïda por un soporte sobre el que se ha depositado una
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emulsión sensible a la luz y que, gracias a un determinada proceso qufmico, los componentes
de plata de esa emulsión se han convertida en un trazo, ya sea en forma de puntos o en forma
de filamentos; lo que nosotros observamos no es si no el resultada de la agrupación de finísimas
estructuras de plata que dan a la imagen fotografica ese aspecto característica que ningún otro
producto grafico tiene .

3. Del concepto de estructura al concepto de procesos fotograficos. La multiplicidad fotografica
Una vez contemplada lo referente a la formación estructural de todo tipo de imagenes,
debemos comenzar a centrarnos ya exclusivamente en los procesos fotograficos y en la
proposición de diversas clasificaciones que nos resultaran operativas a la hora de identificar
procesos y enmarcarlos temporalmente.
Ademas de la hegemonía en lo referente a una gran fidelidad en cuanto a la captación de
las escenas, la invención de la fotografía pronto aportó un aspecto que ya existía en el mundo
del grabado cual era la multiplicidad; las imag enes fotograficas dejaron de ser un objeto único
para convertirse en un producto multiplicable. De hec ho, en los primeros textos que hablan de
fotografía, entre los años 1839 y 1841 , se sienten como una losa las dificultades de multiplicación de las imagenes daguerrotípicas y, precisamente, la solución al problema se esperó
durante algún tiempo que llegase por la vía de la imprenta, aun cuando hoy sabemos que la
solución había sido diseñada desde los inicios por el sistema en dos etapas de inversión de
tonos (negativo- positivo) experimentada por Henry Fox Talbot y que aun hoy, a las puertas de
la fotografía electrònica, sigue estando vigente .
Desde el daguerrotipo, que como muy acertadamente lo ha definida André Rouille, fue una
semirespuesta tecnológica 11 a los actuales papeles tricapa para fotografía en color, como
ejemplo de un material fotografico relativamente reciente, se han sucedido infinidad de
innovaciones, las cuales tienen que ser objeto de conocimiento de cualquier investigador o
conservador que maneje fotografías históricas. Vamos, pues a ensayar una serie de clasificaciones que nos permitan ser mínimamente operatives.
3.1. Los dos componentes del objeto fotografico: emulsión y soporte
La fotografía, como hemos apuntada anteriormente, parte de dos principies: la propiedad
física de la camara oscura y la cualidad química de algunas sustancias que reaccionan ante
la luz ennegreciéndose.
Si en una camara oscura se col oca un material sensibi lizado y se expone a la luz, la imagen
del exterior que se refleja en el fondo quedara impresionada sobre el material fotosensible, y
un proceso química posterior hara que ese registro se mantenga inalterable.
A lo largo de la historia de la fotografía se han utilizado diferentes soportes para la imagen.
Así nos encontramos con imagenes fotograficas sobre meta!, vidrio o pape/, mas raramente
pueden aparecer en otros soportes, aunque lo habitual son los tres citados.
Englobamos con la denominación de "fotografía" a una serie de procesos que só lo tienen
en común el principio físico-químico del invento. Desde el siglo XIX se fueron desarrollando
diversos procesos de obtención de imagenes fotograficas, variando los so portes, las emulsiones
sensibles y los productes químicos que intervienen en el proceso.
Como veremos un poco mas tarde, hay una serie de procesos diferenciades en cuanto al
aspecto externa del objeto (caso del daguerrotipo, el ambrotipo o el ferrotipo). También en el
caso de soportes de vidrio o pape I aparentemente iguales distinguir, las diferencias de proceso
puede tener un cierto interés para la determinación de períodos cronológicos.
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Ante cualquier registro fotografico, negativo o positivo, y sea cual sea el proceso de
obtención utilizado, debemos saber que hay dos elementos unidos que componen el objeto:
La emulsión: o compuesto química que contiene las sustancias sensibles a la luz que se
impresionan en el fondo de la camara, o en ellaboratorio fotografico (la mayor parte de las
veces sales de plata) y que se hace visible por diferentes manipulaciones químicas: en el
caso del daguerrotipo, por ejemplo, la imagen aparecía por la presencia de vapor de
mercurio a una temperatura entre 50 y 60 grados centígrados sobre una placa de cobre
emulsionada con yoduro de plata; sin embargo, en las emulsiones de gelatina - bromuro,
agentes químicos como el acido pirogalico o la hidroquinona reducen las sales de cloruro
o bromuro de plata transformandolas en plata metalica.
El soporte: al que ya nos hemos referida con anterioridad. Materialmente, los soportes mas
usuales han sida de metal, papel y vidrio, pera su valor reside en función de los procesos
fotograficos.

El conocimiento de los componentes químicos de cada proceso puede tener interés para
un restaurador, pera raramente para un investigador que maneja el contenido que aparece
registrada; sin embargo, sí que nos parece útil establecer unas bases que permitan identificar
procesos con el fin de poder situar el período de la imagen consultada.
3.2. Los diferentes procesos
3.2.1. Procesos en los que la imagen aparece en positivo
3.2.1.1. Soportes de metal y cristal
Daguerrotipo. - Presentada en la Academia de Ciencias de París en 1839, fue el primera de
los sistemas aparecidos. Toma el nombre de Louis Jacques Mande Daguerre, su inventor.
El soporte es una placa de cobre sobre la que hay una finís ima imagen que, en función del
angula de iluminación, aparece en negativo o en positivo. Otra característica de identificación es la inversión lateral de la imagen y que la superficie refleja como un espejo. Hay
muchos que fueron coloreados e inclusa alguna presenta problemas de identificación
cuando el color ha cubierto toda la superficie.
Suelen venir en una cajita, protegidos con un cristal y, en general, son de pequeño tamaño,
aun cuando esta no significa que no se hicieran también de gran tamaño.
Los mas usuales son los de retrato, los paisajes son mas raros, sobre toda en España.
Aunque recientemente ha aparecido alguna como una vista de las casa Xifré y el puerto de
Barcelona descubierto hace poca tiempo en el Museo de Arte Contemporaneo de
Tarragona. Raros, pera no inusuales, son los estereoscópicos.
En el estada actual de nuestros conocimientos , podemos determinar que el período de
apogeo (España) abarca de 1839 a 1860. Puede haber daguerrotipos mas tardíos, pera
seran menos frecuentes.
Ambrotípo.- Visualmente una persona no experta puede confundirlo con el daguerrotipo,
sobre toda por la presentación en caja y por el tamaño del objeto; sin embargo, el amb roti po
tiene algunas diferencias visuales notables: a imagen se ve en positivo desde cualquier
angula de iluminación, no presenta inversión lateral y el soporte es cristal y no metal como
el anterior.
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Un amb roti po es una placa negativa de colodión húmedo a la que se ha opacado el fondo,
por lo que aparece en positivo. Muchos ambrotipos estan coloreados y, hasta el momento,
todos los que yo he contemplada eran retrates.
El período de apogeo del ambrotipo puede establecerse entre 1855 a 1860. Los procesos
de papel desplazaran definitivamente a este producte, que también se conoce con el
nombre de melanotipo y anfitipos12 .
Ferrotipo.- Fue un proceso fotografico económico que apareció en los Estados Unidos
hac ia 1856. 13 Se trata de una imag en sobre latón o hi erro, de poca calidad, distinguible del
daguerrotipo por la ausencia de reflejo especular. Puede aparecer en estuche como los
ambrotipos y daguerrotipos, pe ro s u aspecte osc uro hace que sea distinguible enseguida.
El ferrotipo tuvo una larga vigencia entre los fotógrafos populares y en España se utilizó en
algunas zonas hasta la Guerra Civil.
3.2.1.2. Principales procesos fotograficos en soporte de papel1 4
Una primera distinción de los diferentes soportes de papel utilizados en fotografía vendría
dada por la forma de aparición de la imagen en función de la impresión a la luz.
Históricamente se han positivada fotografías siguiendo dos vías: o bien por ennegrecimiento
directa; es decir, que durante la exposición a la luz la imagen va apareciendo sobre el papel,
y se detiene la impresión cuando ésta ha alcanzado el tono deseado. Éste es el sistema mas
común utilizado durante todo el siglo XIX.
El otro sistema de impresión lo podemos definir como de imagen latente, y quienes hoy
practican la fotografía conocen perfectamente sus características. Cuando impresionamos
una pelí cula o un papeI fotografico en ellaboratorio, no observamos ninguna traza de impresión
en su superficie y es necesario un revelada química para que la imagen aparezca.
Ca/atipo y pape/ salada: El calotipo desarrollado por Talbot y el papel salado son los dos
primeres procesos en papel que aparecen en la historia de la fotografía.
El calotipo era una hoja de papel de escribir de buena calidad al que se le sensibilizaba con
cloruro de plata. Una vez aparecida la imagen negativa por "ennegrecimiento directa• se
ponía en contacto con otra hoja de pape I de iguales características, se exponía a la luz solar
y se obtenía un positivo.
El pape I sal ad o se u só posteriormente cuando los negatives eran ya de soporte de cristal.
Antes de la sensibilización en nitrato de plata se sumergía el pa pel en una solución de agua
con sal marina.
La copia positiva se denomina calotípo cuando el negativo es de papel, mientras que los
obtenidos de negatives de cristal (albúmina y colodión) se denominan copias al pape/ sala do.
El calotipo comenzó a usarse en 1840 y los positives se confunden con los del pape I salado.
El papel salado convivira con la albúmina a lo largo del siglo XIX, aunque su época de
apogeo se sitúa entre 1840-1855.
Características generales: Superficie mate, soporte de pape I de grosor variable ; si se mira
con una lupa de gran aumento, se observa que la imagen esta adherida a las fibras
superiores del papel.
El calotipo da una imagen granulosa, quebrada o moteada de tonos púrpuras. La visión por
primera vez recuerda las imagenes fotograficas reproducidas en una fotocopiadora.
El papel salado tiene un mayor detalle en la imagen, en las areas planas no aparece el
moteado, en lugar del granulada la sensación es de rizado en las líneas. Los tonos de la
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imag en pueden ser marranes, rojizos, ya que dependía de algunas manipulaciones que los
fotógrafos realizaban en su elaboración.
Albúmina: La copia a la albúmina es el
gran proceso fotografico sobre papel del
sigla XIX. Fue desarrollado por Blanquart
Evdar y anunciada en 1850.
La principal característica de la copia a la
albúmina es su superficie brillante. Su riqueza de to nos y, actualmente, s u ten dencia en los blancos al amarillo. También
destaca la delgadez extrema del soporte.
Se puede disti nguir también por su tendencia al craquelado en los bordes de la
imagen, la imagen es púrpura, amarilla o
marrón oscuro, y no hay relieve en la imagen; en el microscopio las fibras de papel
son visibles a través de la impresión de la
imagen.
Su período de apogeo es de 1850 a 1895,
año en el que se vuelve a las superfícies
mates. Según Reil ly, se seguira fabricando
industrialmente hasta 1920.
Copias al colodión y a la gelatina: El colodión
y la gelatina, como emulsiones portadoras de
la plata, fueron utilizadas en soportes de
cristal desde fechas muy tempranas; su utilización en papel presentaba problemas de
estabilización de las propiedades sensibles,
por lo que hasta las últimas décadas del XIX
no se pasó a la aplicación comercial de
papeles de este tipo.
u n tlpico aspecte de estructura de una copia en papel a la albúmina
Las copi as al colodión y a la gelatina de (Fotomacrografía a 2'5X). Foto del autor.
ennegrecimiento directa tienen estas características definitorias:
Colodión (se disuelve en éter o alcohol). Puede aparecer en varios tonos en función del
tratamiento química del fotógrafo. Su superficie es mate o semimate. Tonos negros o
verdosos , púrpuras o tonos cali dos son característicos. Al microscopio no se aprecia la fibra
del papel base. Comenzó a comercializarse en 1880 y pervivira durante el primer terci o del
siglo XX.
Copias al gelatino-bromuro: A partir de 1890 comenzaron a introducirse papeles de
revelada química, que liberaban al fotógrafo de la exposición a la luz solar de las pruebas.
Todas las copi as de gelatino-bromuro incorporan una capa de barita debajo de la emulsión
que im pide ver la estructura del papel base. Los tonos de la imagen pueden ser variados,
negros neutros o negros azulados.
Su período de apogeo se extiende desde 1890 hasta 1970, cuando comienza a sustituirse
por papeles de base resinosa (RC). Aún hoy se fabrica, pero mas limitadamente.
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Copias en color cromogéneo:
Se basan en los mismos principies que definimos para las diapositivas en color; incorporan
tres capas de emulsión que son sustituidas por colorantes. Raspando ligeramente un area
negra de un papeI de este tipa en color apreciamos que van aparec iendo las capas tintadas
en amarillo, magenta y cian.
Otros procesos en pape/:
Vamos a definir dos: /as copias al platino que aparec en en 1880. Son sales de hierro que
sustituyen a las de plata en la formación de la imagen. Se distinguen por su superficie mate,
riqueza de tonos negros intensos y porque no muestran tendencia al desvanecimiento. Fue
un material muy caro y se usó poca en relación con otros. Las copias al colod ión pueden
confundirse con las de platino. Su período de uso se extiende de 1890 a 1920.
Cianotipo: Se distingue enseguida por su imagen azul. Aparece en 1890; es una superficie
mate y su uso fue muy popular entre los aficionades. Se usó entre otras aplicaciones en la
impresión de postales, pera no debe confundirse con las fototipias impresas en azul.
3.2.1.3. Procesos fotomecanicos: imagenes positivas relizadas en imprenta
Una de las preocupaciones de los fotógrafos desde la
invención fue la multiplicación
econòmica de las imagenes.
Desde la presentación de
Arago del daguerrotipo esta
presente la idea de editar fotografías por procesos de imprenta. A lo largo del sigla
hubo muchos procesos que
tuvieron mayor o menor éxito.
Vamos a definir tres tipos
principales de imagenes que
no son fotograficas sina que
han sida elaboradas con sistemas fotomecanicos de impresión.
La base para diferenciar
una imagen verdaderamente
fotografica de otra fotome- Estructura de una imagen en huecograbado. (Fotomacrograffa original aumentada a 2'5X) Fotografia
canica la da la observación del autor.
por media de una lupa o un
cuentahilos de la superficie
de la imagen.
Los sistemas de impresión de fotos se basan en el apantallado o reticulada de la imagen
que se descompone en puntes de mayor o menor densidad; estos puntos son visibles con un
instrumento de pocos aumentos.
Una característica inicial que nos puede dar pistas es el hecho de que las imagenes
impresas no se desvanecen como las fotograficas, pera sólo la existencia de apantallado o
retícula nos daré. la clave.
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Media Tona: La imagen de media tono o "directa" se distingue facilmente por su mala
calidad y porque, observada con una lupa, aparece una estructura continua de puntos
(generalmente redondos) que en las areas grises recuerdan a un tablero de ajedrez).
Es un método utilizado para reproducir fotos en periódicos (en revistas a finales del sigla XIX) y
suelen ser imagenes muy planas y sin detalle. En impresiones de mas calidad el punto es mucho
mas fino y la imagen mas detallada. Pero la estructura de punto de diferentes tamaños señala
inmediatamente que nos encontramos ante una imagen fotomecanica.
Los periódicos actual es siguen utilizando este sistema de reproducción de fotos aun cuando las
técnicas de impresión y los soportes hoy sean diferentes a los de hace tan sólo dos décadas.
A partir de 1880 comenzó a utilizarse este proceso, su primer campo de actuación fue la
prensa ilustrada y lentamente pasó a la prensa diaria, cuyas imagenes eran por lo general
de muy mala calidad.
Huecograbado: Es un sistema de impresión de alta calidad que necesita una observación
mas minuciosa que el mediotono para distinguir que nos hallamos ante una imagen
fotomecanica.
La impresión se basa en la acumulación de tinta sobre la hoja, en función de la densidad
de la imagen. Éste puede ser uno de los puntos de partida en la identificación.
Observando con una lupa patente en la imagen suele aparecer una fina retícula de puntos
no perceptible a simple vista, similar a la del gra bado en mediotono, pe ro mucho mas fina.
El huecograbado se utiliza aún hoy en algunos periódicos de gran tirada como La Vanguardia o ABC en cuyas paginas se imprimen fotograffas en color por este método. También
se usa para revistas ilustradas cuando alcanzan gran tirada de ejemplares.
El sistema de fotohuecograbado de pantalla giratoria fue inventada por Cari Klic en 1895. Pero
el sistema de impresión, como sistema de talla dulce (intaglio) ya estaba en vigor en 1869 y
posiblemente antes. El bloque principal de imag enes en huecograbado correspon de al sigla XX.
Colotipo: Un proceso común de impresión de
imagenes es el denominada colotipo, que en
España se le denomina comúnmente fototípia.
Aparece en postales y vistas de ciudades y tiene
una finura y calidad excepcional.
Se distingue por su reticulación, que es un mosaica irregular y alargado, a diferencia del mediotono
que son puntos redondos y constantes.
El colotipo es un sistema de reproducción de
imagenes de gran calidad. Comenzó a utilizarse
en la década de los años 70 15 y permitía la impresión de hasta 2000 copias reproduciendo
bastante bien el tono continuo de una imagen.
La base del proceso lo constituía una imagen de
gelatina endurecida a la luz que actuaba como
una plancha litografica.
Procesos simi/ares: Por última, denominaremos
dos sistemas de impresión fotografica que tuvieron un cierto uso entre los fotógrafos, uno es la
copia al carbón, que se considera imagen fotografica, y enmarcada dentro de la estética picto-
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rialista, aunque fue inventada en 1864, y otro es el woodburytipo, muy similar en cuanto a
efecto visual al anterior, pero que entra dentro de las técnicas fotomecanicas.
3.2.2. Procesos en los que la imagen aparece en negativo
No vamos a ser tan prolijos en esta parte, ya que no es usual que un investigador acceda
a las imagenes negativas. Sólo vamos a enumerarlas y detallar algunas características.
Pape/es talbotípicos: Inventada por Henry Fox Talbot, hemos detallada algunas características en la parte dedicada a los positives.
P/acas a la albúmina: Proceso sobre soporte de cristal desarrollado por Abel Niepce de
Saint Víctor en 1847.
Placas al co/odión: Anunciada por Scott Archer en 1851, es el sistema mas utilizado por los
fotógrafos hasta la invención, en 1871, de la placa de gelatino-bromuro.
Se distinguen por su color gris ceniza o pali do y por la irregular distribución de la emulsión
en los bordes. Un clasico experimento para distinguir la albúmina del co/odión consiste en
aplicar una gota de éter o alcohol a un borde de la placa: si se disuelve la emulsión estamos
-generalmente- ante una placa de colodión; en caso contrario, es una placa a la albúmina.
Placas secas de gelatino-bromuro: Maddox en 1871 propondra la gelatina como emulsión
en las placas de cristal.
Se distinguen por su ennegrecimiento, al ser un producte comercial y no artesana como los
anteriores, la distribución de la emulsión es completamente uniforme por la superficie de la placa.
La placa seca de gelatino-brom uro en soporte de cristal pervivira en España hasta la
dècada de los años 50 del sigla XX, coexistiendo con los soportes de acetato.
Placas y rol/os de ce/uloide y acetato: Los nuevos so portes fueron apareciendo a fi naies del
sigla XIX y permitiran la popularización de la fotografía. Un rollo de película como el que
llevaban las camaras de cajón (detectives) de Kodak permitía realizar varias impresiones
seguidas. Se presenta en varios formates de imagen negativa.
Negativos y diapositivas en color por sistema tricapa: En el caso de los negatives en color,
se distinguen por una fuerte tonalidad rojiza o anaranjada que cub re toda la película. Es la
mascara correctora de color.
En el caso de las diapositivas, ademas de las de cristal por el sistema Lumière que ya hemos
explicada y otros procesos contemporaneos de color apantallado 16 , aparecen en 35 mm y
formates superiores imagenes de tres capas. Aunque las imagenes diapositivas aparecen
en los años 30, son muy difíc iles de encontrar y su estabilidad ha sid o muy pobre, por lo que
frecuentemente aparecen desvanecidas.

3.3. Instrumentes para la identificación de los diferentes procesos e importancia para la
aproximación cronológica
Trabajando con una fotografía de época, si queremos determinar el proceso podemos
seguir los tres pasos que indica James Reilly:
1Q Observación visual: Su aspecte, tonos de la imagen, si esta desvanecida o no (claves
para saber si puede ser fotografía o proceso de imprenta).
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2Q Observación de la superficie: si es mate, si es brillante, si
se ven las fibras del papel base,
trama de puntos gruesa o fina,
etc.
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de los res pal dos, o bien han cambiado de d irección y puede contrastarse con los anunc ies en
la prensa.
Las figuras que aparecen en la imagen, la forma de vestir, las construcciones, medios de
transporte, nos pueden dar pistas, aunque en muchas ocasiones nos debemos resignar a dar
fechas aproximadas.
En el caso de retrates hay una serie de presentaciones y formates que estuvieron de moda
en diferentes períodes:
La carte de visite (6 x 9 cm s aproximadamente ). Patentada por Disderi en 1854, tuvo un éxito
enorme durante las dos décadas siguientes.
La tarjeta imperial (10 x 14 cms aproximadamente, aunque hay diferentes tamaños).
Aparece en la década de los 70 del siglo XIX y tendra vigencia en las décadas siguientes
hasta fi naies del siglo. Algunes fotógrafos (Pica-Groom y otros) lo denominan Retrato Album.
El formato boudoir (12,5 x 20,5 cm -montado-) 17 . Aparece a fi naies de la década de los
70 del siglo XIX
El formato gabinetto (8 x 11,5 cm) 1867-1900.
Pequeño formato de retrato: Usado a final es de los 80 hasta la primera guerra mundial, son
pequeñas fotos de retrato de un tamaño de imagen de 3,5 x 6 cms .

3.4. ¿'Vintage' o "Reprint'? ¿Original o reproducción?
Refiriéndonos a fotografías originales vamos a introducir dos nuevos conceptes que se
utilizan en coleccionismo fotografico aun cuando proceden del mundo del grabado.
Las posibilidades de reproductibilidad de la imagen fotografica han hecho posible su
multiplicidad; hoy manejamos imagenes de las que ya no existe el original. Tamb ién de una
placa negativa hoy utilizamos copias obtenidas en la actualidad .
En la terminología de los coleccionistas hay dos términos que diferencian dos copias
obtenidas de un mismo negativo: el vintage y el reprint.
Un vintage es una copia de época realizada por el autor o un ayudante, pero bajo la
supervisión del fotógrafo que realizó la toma.
Un reprintes una copia realizada sin la intervención del autor y, generalmente, después de
su muerte.
Otro aspecte que conviene tener en cuenta manejando fotografías de época es el hecho
de discernir si el material que manejamos es original o reproducción. Podemos encontrarnos
con placas negativas y sobre todo copias en pape I que no son originales, si no reproducciones
posteriores partien do de un positivo. A simple vista puede ser difícil apreciar que es un original
o una copia, y sería una observación microscópica la que nos establecería la situación de la
foto que manejamos.
Hay algunas claves para que podamos estimar en una observación visual si la fotografía
puede ser una copia:
1Q Los bordes de la fotografía no acaban en la imag en si no en una línea gris diferente y con
una línea sombreada. (Podemos hallarnos ante una reproducción encuadrada. Es mas
común en negatives).
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22 La fotografía tiene una ligera o una gran pèrdida de nitidez (no confundir con el
desenfoque). Aparecen brillos en algún lugar de la imagen.
32 Las zonas de sambra (negros y partes oscuras de la imagen) presentan faltas de detalle
que no son debidas a una subexposición.
Como hemos podido apreciar en los apartades anteriores, el objeto fotografico presenta
una multiplicidad de procesos que hacen preciso un conocimiento mínima de las diferencias
entre elias. Estas diferencias a su vez plantean diferentes problemas de conservación o
restauración , tematica èsta que, como ya anunciè al inicio de mi ponencia, no es objeto de
atención en este trabajo.
4. Las fotografías, un material cultural y visualmente relacionada con su tiempo. La facilidad de
su falsificación
Para finalizar mi intervención deseo referirme a un aspecto relacionada con los innumerables tipos de procesos que hemos vista en el apartada anterior, pera que especialmente me
preocupa como historiador de la fotografía: se trata de la relación entre los procesos históricos
y las imagenes producidas o, dicho de otro modo, entre el aspecto formal de los objetos
fotograficos y su conten ida visual que esta sujeto a una època determinada.
La destreza en la clasificación de fotografías y en la identificación de procesos rinde sus
frutos a partir de una experiencia continuada en el manejo de materiales históricos. Pera la
fotograffa, como otros muchos materiales que estan relacionades con el mundo del
coleccionismo, no estan exentos de las tentaciones de falsificación . El objeto de este última
punto de mi intervención es, precisamente, reflexionar someramente sobre la imagen fotografica desde la perspectiva de su posibilidadtemporal, que excede las apariencias meramente
tècnicas para introducirnos en una serie de matices mas sutiles que relacionan el objeto
material con su contenido visual.
Al inicio de esta ponencia indicaba que para personas no relacionadas con el manejo de
fotografías históricas pueden existir en ocasiones contusiones sobre si el contenido de la
imag en es fotografico o no. La imag en que presentamos reproducida a continuación puede ser
un buen ejemplo: representa la playa de El Sardinera en Santander, fue realizada en la dècada
de los años sesenta del pasado sigla; el original es una copia fotografica a la albúmina y, a
simple vista, parece una fotografía no sólo la imagen sino el contenido de la misma. ¿Nos
encontramos ante una imagen fotogré.fica o ante un dibujo? Si aplicamos el mètodo de identificación que antes hemos expuesto, veremos que la estructura de la imagen corresponde a
una fotografía a la albúmina, pero si nos fijamos en los trazos de las figuras veremos que su
definición visual no corresponde a la esperada en una fotografía, quiza en la reproducción
fotomecanica se dificulte aún mas el discernir si estamos ante una fotograffa o un dibujo, pera
aun así hay rasgos muy característicos: si observamos los edificios "parecen" formas fotograficas, pero si observamos con cuidada las figu ras en la playa e, inclusa la roca sobre la que
se asienta la Ermita (primer tèrmino a la derecha), vemos que los trazos estan mas cerca del
dibujo que de la fotografía.
Este es un caso mas o menos sencillo y, desde luego, si tenemos oportunidad de ver la
imagen original apenas quedan du das de que nos encontramos con un dibujo fotografiada en
la època. Algo muy usual por otro lado a mediados del sigla XIX.
No debemos creer a priori que toda fotografía por el hec ho de parecer antigua, tanto en su
aspecto como en lo que muestra, lo sea en realidad . Recuerdo una fotografía en color
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¿Esta escena de la playa de El Sard1nero, tomada el siglo pasado, es una imagen fotografica o un dibujo?

reproducida en una revista que hablaba sobre la historia del automóvil y que mostraba un
coche antiguo con unas mujeres vestidas como se espera que lo estuviesen a principies de
este sigla. Como el pie de foto no indicaba nada, todo inducía a pensar de que nos
encontrabamos con una fotografía en color de època. De algún modo, históricamente es
posible, ya que los procesos de color como el Lumière aparecen justamente en la primera
dècada del sigla XX. Sin embargo, cualquier especialista que haya manejada fotografías de
època sabe que una fotografía original en color de aquella època no tiene el aspecto cromatico
de las imagenes actuales.
Ante una fotografía antigua un historiador y un conservador deben ser siempre prudentes
en sus valoraciones, aunque para el lo tengan motivos diferentes. Para el primera, sólo con el
manejo de muchas imagenes comienzan a apreciarse una serie de organizaciones visuales de
las escenas que son verosímiles con la època que se maneja. Esta verosimilitud tiene mucho
que ver con el conocimiento de la tècnica fotografica, pero tamb ièn de la estètica visual que
un fotógrafo podía aplicar en un momento preciso. En el caso del conservador, los aspectes
externes de la imagen tienen para èl mucha importancia en cuanto a la valoración de ese
producte, y puedo asegurarles que cualquier fotografía histórica puede ser imitada por un
fotógrafo experta.
Si bien en este país el tema del coleccionismo fotografico se mueve en unos cauces
bastante estrechos, ya que hay pocos coleccionistas ,y en lo que conozco, escasos anticuarios
verdaderamente expertes en fotografía. Esto lleva a problemas que aquí no tiene sentida
abundar en ellos, como es el caso de un mercado desproporcionada entre lo que oferta y el
valor real de algunas de esas piezas en los mercados fotograficos internacionales.
Pero el coleccionismo fotografico esta extendido internacionalmente desde hace bastantes
años. De hecho, las casas de subastas Shoteby's y Christie's organizan regularmente subastas
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de fotografías tanto contemporaneas como antiguas y los catalogos pueden ser adquirides por
poco coste. Los precios de salida de las fotografías osci lan en función del autor y otras
consideraciones 18.
La necesidad de autentificar las piezas puestas a la venta por las casas de subasta ha
revelada como las fotografías pueden ser facilmente falsificadas. De hecho, la escasa
antigüedad de su invención hace que sea posi ble encontrar hoy pape les y elementos químicos
que se escaparían a la analítica mas moderna. En 1990 el British Museum realizó una
exposición sobre las innumerables falsificaciones existentes en sus colecciones, el catalogo
de la exposición: FAKE? The Art ot Deception19 es una muestra de como practicamente todo,
desde lo mas antiguo a lo mas moderna, puede ser falsificada por personas con recursos e
ingenio, y como, en muchas ocasiones, puede pasar los controles mas expertos.
Como advierte David M. Wilson en el prefacio del catalogo de la exposición, los motivos por
los que se hacen falsificaciones son de muchos tipos: el mas explicable, el hecho de ganar
dinero; en otros casos, motivaciones políticas (es el caso de la falsificación de documentes
para cambiar hechos), pero en su opinión muchas veces el problema reside en que los
expertos ven aquella que desean ver.
Ya hemos apuntada mas arriba que los componentes materiales de cualquiera de los
procesos fotograficos existentes desde 1839 hasta la actualidad son relativamente faci les de
encontrary de combinar. Hacer hoy un calotipo, un daguerrotipo o cualquier tècnica fotografica
del pasado esta al alcance de un fotógrafo experta; inclusa algunos autores de hoy en día
utilizan estas técnicas como medio expresivo. Estoy pensando en casos como el del fotógrafo
Tony Catany, que hace algunos años20 , realizó series de calotipos o de cultivadores del
daguerrotipo en la actualidad , como el caso del fotógrafo burgalès Angel Herranz, que tiene
una esplèndida colección de imagenes daguerrotípicas de Burgos que han sido realizadas
siguiendo puntualmente las técnicas históricas.
Ninguna de los dos fotógrafos mencionades ha utilizado estas técnicas históricas con el
animo de falsificar la realidad , sino de encontrar caminos expresivos. En el caso del material
daguerrotípico en el que aparecen automóviles en la escena se infiere inmediatamente que no
pueden ser daguerrotipos pertenecientes a la época de apogeo. No hay que olvidar que
cuando manejamos imagenes fotograficas nos encontramos en muchas ocasiones con
material es que desconocemos cual ha si do su procedencia, y sobre los que só lo inferimos que
son históricos por su aspecto material, por la estructura de la imagen o por el conten ido visual.
¿Pero todo lo que parece antiguo debe admitirse como verdadera por su aspecto? En lo
referente a fotografía, la exposición del Museo Britanico sobre engaños a la que antes
hacíamos referencia expuso de nuevo los falsos calotipos de Francis Hetling sobre niñas
pobres que se exhibieron en la exposición The Carnera and Dr. Barnardo, que tuvo lugar en
la National Portrait Gallery de Londres, de julio a noviembre de 197421 .
Brevemente contaremos el caso: el Dr. Barnardo creó en el pasado sigla una organización
filantrópica de acogida a niños sin hogar a los que dedicaba atenciones de todo tipo de cara
a su utilidad social. La exposición recogía imagenes de estos niños tomadas tanto por el
gabinete de la institución benèfica como por autores de la època. En dicha muestra, aparecfan
unos calotipos de niñas pobres de la época victoriana que vivieron en el norte de lnglaterra.
Las fotografías habfan sido tomadas por un fotógrafo hasta entonces desconocido para los
historiadores, llamado Francis Hetling, y cuyas imagenes habíaencontrado Graham Ovenden,
un conocido coleccionista britanico de fotogratras, en el desvan de su casa familiar.
Los calotipos de Hetling parecfan auténticos desde su aspecto externa, pero presentaban
algunas incoherencias visual es que a los expertos no les casaban con la estètica esperada en
1850. En realidad, las fotografías habían sido hechas por un fotógrafo llamado Howard Grey
en 1974.

83

Una multitud de procesos denominades ' Fotografia'

El problema planteado por estos falsos calotipos, que desde el
punto de vista de los materiales
parecían impecablemente auténticos, estribaba en que, lo que
visualmente se mostraba, difícilmente podía ser posi ble en 1850.
Reproducimos aquí una de las fotografías y podemos observar algunas de las características que
causaban recelos entre los expertos, a pesar de la correcta apariencia material de las imagenes.
Asi vemos en la foto que la niña
esconde su cara al fotógrafo. El
sentimiento de invasión de la camara en la vida privada es un valor
establecido recientemente, por lo
que no es verosimil que, recién inventada la fotografia, una niña pobre
se sintiese agredida por la intromisión
de una camara. Ademas, el sentimiento de vergüenza por ser pobre
es un concepto demasiado refinada
para una niña de pequeña edad. Lo
cierto es que a la niña se le ha
ocultada la cara por un motivo mas
funcional y es el hecho de que no
pueda ser reconocida.
El Museo Britanico reconoce
como fue engañado por el mismo
fotógrafo Howard Grey y por
lsabelle Anscombe, que posó con
un vestida victoriana en una imagen de época. El motivo de esta
falsificación llevada a cabo por
Uno de los falsos calotipos de Francis Helting. El gesto de privacidad ante la cémara que
encargo de la revista "The
muestra la nii'la no era un valor establecido en 1850.
Connoisseur' en 1981, era mostrar
como los expertos pueden ser facilmente engañados y que, como dice el editor de Fake?, es
posi ble "hacer nue vas fotografías indistinguibles en sus propiedades físicas a los origina/es del
sigla XIX", lo que pone en evidencia las garantías de identificación de algunos de los originales
por los que los coleccionistas pagan altos precios. En el catalogo de la exposición, el Museo
Britanico reconoce como la fotograffa mezclada con una colección de verdaderas imagenes
fotograficas del siglo XIX fue valorada como auténtica. Posteriormente, la revista publicó un
articulo explicando paso a paso cómo habían realizado las falsas imag enes calotípicas en las
que la autora del reportaje lsabelle Anscombe posa como una verdadera dama de mediades
del siglo pasado22 .
Estas consideraciones sobre las imagenes y su veracidad no significan que debamos
desconfiar de todas las fotografías que se nos presenten, si no que, como cualquier producte
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cultural, una fotografía es fruto de su tiempo, y las claves de su comprensión, como las de
cualquier documento, tienen mas que ver con valores culturales, históricos o estéticos que con
el simple aspecto externa que presentan. Y muchas veces esos valores citados no aparecen
en la imagen si no de un modo difusa. El trabajo de los expertes en fotografía histórica tiene que
superar la pasión por el nominalisme de autores, establecer categorías artísticas e ir mas en
el camino de sentar las bases de una metodología de trabajo rigurosa y científica, que sea
capaz de utilizar la estética, la historia o la teoría de las mentalidades, pero no sólo este tipo
de instrumentes conceptuales sino que ademas (¿y por qué no?), si es preciso, la lupa y el
microscopio. El estudio histórico de la fotografía tiene, en mi opinión, que ser un trabajo que
sirva no sólo para valorar culturalmente el media fotografico, si no también como punto de apoyo
a las ciencias sociales que andan necesitadas de nuevas vías para aprehender eso tan
complejo que denominamos "realidad", ya sea ésta presente o pretérita.

NOTAS
1. Un trabajo fundamental para apreciar el núcleo cultural que desembocó en la representación fotografica, cuando
el desarrollo de esta tecnología fue capaz de superar los usos de la camara oscura, lo constituyen las reflexiones
de Heinrich SCHWARZ recopiladas en Art and photography. Forerunners and Influences. Ed. University o f Chicago
Press, 1987. En esta misma línea, pero con una visión mas sesgada hacia la fotografía como forma de arte, es
recomendable la lectura del trabajo de Peter GALASSI, Before photography. Painting and the /nvention of
Photography. Ed. The Museum o f Modern Art. New York, 1981 .
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2. Es muy reveladora en este sentido la idea que ha expresado Maurice AGULHON en un reciente libro aparecido
en Francia sobre los usos de la imagen en el siglo pasado. Según este historiador, a pesar de llamar a nuestra
época la de la civilización de la imagen, parece evidente que el siglo XIX conoció un desarrollo de técnicas y usos
iconograficos masivos que nosotros hemos heredado y ampliado, pero que no han sido exclusivos en su mayor
parte del siglo XX. Véase: Usages de l'image au XIX8 siègle. Stéphane MICHAUD, Jean-Yves MOLLIER y Nicole
SAVY (Compiladores), Ed. Créaphis. Parfs, 1992.
3. Un ejemplo de la importancia que para un historiador de la fotografia puede tener el conocim iento de los procesos
fotograficos antiguos, lo tenemos en el caso de William Atkinson, un ingeniero britanico que realizó una colección
de fotograflas sobre la construcción del ferrocarril de Isabel li entre 1855 y 1857. Sus imagenes, conservadas en
el Palacio Real y en la Bibliteca Municipal de Santander, estan realizadas en papel albuminado, cuando por su
procedencia britanica podfa esperarse que utilizase aún el papel salado. Esta anticipación en el uso de la
albúmina en una región aislada, como era la provincia de Santander en aquel momento, es un elemento de interés
que debe incorporarse al analisis de su trabajo como autor.
4. Sobre la figura de Juan María Pou y Camps, y a la espera de la definitiva finalización de un libro que estoy
preparando sobre la primera recepción de la fotograffa en España, he ven ido publicando algunos artículos en los
que destaco su trabajo teórico difundido en los inicios de 1840. Véase de Bernardo RIEGO: 'L'Espagne face au
Défi Technologique et Culturel de la Photographie' . 1839-1840' en: Photoresearcher Croydon, Surrey (England)
núm. 3 December 1991. Paginas 33-40; y los artículos de próxima aparición : 'Un instrumento cientffico, un hallazgo
liberal' en: Historia 16 (Madrid) y 'Daguerreotype as a photometer. Spanish technical innovations in photography's
beginnings' en Journal Oaguerreian 1992. (EE.UU.).
5. Algunos de los textos de este curso se publicaron en ellibro La fotografía y sus posibilidades documenta/es. Una
introducción a su utilización en las ciencias sacia/es. Ed. ICE. Universidad de Cantabria. Santander 1989. El texto
al que hago referencia se tituló 'La fotograffa y ot ros procedimientos iconograJicos utilizados desde el siglo XIX'.
Paginas 11-48.
6. Un ejemplo de lo que digo lo constituye el trabajo editado por el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya en 1988, obra de Ramon ALBERCH, Pere FRE IXAS y Emili MASSANAS. L'arxiu d 'imatges. Propostes
de classificació i conservació.
7. En mi libro Cien años de fotografía en Cantabria, publicado en Barcelona por Lunwerg Editores en 1987, ensayé
este método de trabajo. Cada fotografia llevaba el nombre del Autor(o el epígrafe fotógrafo desconocido, si era
pertinente ), el Proceso Fotografico en el que habíamos encontrado la imagen reproducida junto a s u fecha (si era
aproximada u saba el término Circa), Dimensiones en centfmetros alto por ancho, Lugar donde se encontra ba la
fotografia (con el fin de facilitar su consulta posterior a otros investigadores) y Tftulo o explicación de la imagen.
La ventaja de este método es que da una descripción suficiente de la fotografia y la posiciona ante el lector mas
alia de la mera imagen que muestra un hec ho pasado. Este tratamiento permite a la imagen fotografica convertirse
en sí misma en un objeto artística o documental.
8. Este informe enviado a la Academia por el Dr. Monlau aparec ió publicada en El Museo de Familias de Barcelona
en diciembre de 1839. Paginas 465-471. La lectura de este informe en laAcademia de Ciencias Naturales y Artes
de Barcelona tuvo lugar el21 de mayo de 1839 por el académico Tomas de Mer.
9. D.A. DON DIS. La sintaxis de la imagen. Ed. Gustavo Gil i, 1976, pagina 28. Los elementos basicos de los mensajes
visuales según este autor son, ademas del punto y la lfnea, el contorno, la dirección, el tona, el color, la textura,
la escala, la dimensióny el movimiento. Este conjunto serfa capaz de formar una combinatoria a modo de alfabe to
visual que en sí misma reduce toda la problematica del significada icónico a un nivel que deja abiertas muchas
fisuras. Tiene razón a mi juicio Santos ZUNZUNEGUI cuando advierte de las limitaciones conceptuales del
'alfabeta visual' de Dondis como explicación universal de este complejo problema de la estructura de la
comunicación visual en tanto que mosaico complejo de significado. El nivel que yo estoy utilizando sirve para
intentar explicar cómo es la estructura grafica de una imagen, pero como mas adelante señalaremos, a lo largo
del punto 4, los significados de la fotograffa en tanto que mensaje visual de ben indagarse con otros presupuestos.
Cf. Santos ZUNZUNEGUI. Pensar la imagen. Ed. Catedra/Universidad del País Vasco. Madrid 1989. Paginas 7374.
10. Se han traducido al castellano pocos trabajos que estudien o integren las relaciones existentes entre fotograffa
y el resto de las tecnologías afines. Un trabajo ya conocido por todos, un poco anticuado y muy discutida por la
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sobrevaloración que hace de lo fotografico es el W.M. IVINS: Jmagen impresa y conocimiento. Analisis de Ja
lmagen Prefotografica. publicada por la editorial Gustava Gili, en su Colección de Comunicación Visual en el año
1975. Un trabajo mas reciente abordando estos problemas y cuya lectura es absolutamente recomendable es el
de Estelle JUSSIM . Visual communication and the Graphic Arts. Ed. Bowker. New York, 1983. En 1989 Mar ie Loup
SOUGEZ publicó una aproximación de las relaciones existentes entre la imprenta y la fotografia en su texto "La
imagen fotografica en el media impresa. Desarrollo de la fotomecanica y aproximación a los inicies en España'
para el catalogo de la Exposición: 150 años de fotografía en Ja Biblioteca Nacional. Ed. El Viso. Madrid, 1989.
Paginas 64-85.
11. André ROUILLÉ. L 'empire de la photographie 1839-1870. Ed. Le Sycomore. París, 1982. Paginas 34-42.
12. Véase de Marie Loup SOUGEZ. Historia de la fotografía. Ed. Catedra. Col. Cuad ernos de Arte. Madrid, 1981.
Paginas 131 y ss.
13. WITKIN, Lee; LONDON, Barbara. The photograph coflector's guide. New York Graphic Society. Boston, 1980.
2~ Edición. Pagina 44.
14. Para la descripción de los procesos sobre papel hemos seguida basicamente la sistematización efectuada por
James M. REILLY. Sin ninguna duda, el mayor experta a nivel internacional en este tema. Para mayor ampliación
pueden consultarse: 'Technology a nd methods o f identification of historical photographic materials' en: Conservation
et restaruration du patrimoine photographique. Ed. París Audiovisuel. París, 1985. Pags. 38 a 47. Un trabajo mucho
mas detallada tratando también aspectes de conservación. REILLY, James M. Care and identification of 19TH
century prints. Ed. Kodak. USA, 1986.
15. Susan LAMBERT, Printmaking, Ed. Victoria and Albert Museum. Londres, 1983. Paginas 33-34.
16. Sobre los procesos de color antigues hay dos obras contemporaneas fundamentales: La fotografía de los colores
Santiago RAMON Y CAJAL. Madrid 1912, y La fotograffa en colores de R. NAMIAS. Ed. Bailly-Bailliere. Madrid,
1925. Sobre las técnicas de reproducción de las placas Lumière en la actualidad, véase Jean-Paul GALDONFO
"Tirage des plaques autochromes sur materiaux modernes' en Conservation et restauration du patrimoine
photographique. Ed. París Aud iovisuel. París, 1985. Paginas, 121-127. Otros procesos contemporaneos de la
placa Lumière, que también utilizaban apantallado: Thames, Dufay, Omnico/or, Jougla. Véase en la obra de
NAMIAS, las paginas 284 y ss.
17. WITKIN op. cit. [Nota 13} Pagina 30. Da el tamaño en pulgadas.
18. Existen dos grandes compañías dedicadas a la subasta de fotograffas tanta antiguas como de autores
contemporaneos: Sotheby's y Christie's, ambas ubicadas en Londres aun cuando realizan también subastas en
otros países. Sotheby's, por ejemplo, organiza todos los años al me nos una subasta de fotografia contemporanea
en Nu eva York y otra de fotograffa del sigla XIX en Londres. Aun cuando los prec ios de las obras son muy inferia res
a los de otro tipa de artistas graficos, se constata continuamente como el hecho de que, si de un determinada
fotógrafo ha realizado una monograffa, su cotización aumenta. Ademas, los catalogos de las subastas suelen
llevar en las paginas finales una bibliografia sobre los fotógrafos cuyas obras han sido puestas a la venta.
19. Mark JONES (Editor) FAKE? The art of deception. Ed. British Museum Publications. Londres 1990.
20. Estas series aparecen en el número 2 de la Revista Photovisión, dedicada a la "Naturaleza muerta'. Madrid.
Septiembre 1981.
21. En La fotografía y sus posibilidades documenta/es, libra ya citada anteriormente [Nota 5) expliqué el caso de
las fotografías de Francis Hetling a partir del relato que hizo del casoStuart BENET en su libra Howtobuyphotographs.
Ed. Phaidon Christie's. Oxford. 1987. Posteriormente adquirí en Nueva York un catalogo original de la exposición
The carnera and Dr. Barnardo en el que no aparec en reproducidos ninguna de los falsos calotipos. La versión que
ofrezco ahora es la que aparece en el citada libra del Museo Britanico Fake?... citada anteriormente [Nota 19].
Mas o menes coincide con la anterior y nos sirve de ejemplo sobre la precaución que siempre hay que tener en
el manejo de imagenes históricas.
22. Véase: Fake? Op. Git. [Nota 19). Paginas 244-245.
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LA CINEMATOGRAFÍA EN LOS ARCHIVOS.
APUNTES SOBRE HISTORIA Y POSIBILIDADES DE ACTUAC IÓN
EN LA CONSERVACIÓN CINEMATOGRAFICA
Alfonso del Amo García

El que la mayor parte de mi discurso se dedique a la cinematografía que, hoy, llamamos
clasica, basada en la proyección pública de soportes fotoquímicos, debe atribuirse a circunstancias personales; al hablar de c inematografía me refiero al conjunto de todos los sistemas de reproducción mecanica de imagen/sonido en movimiento, y no, en manera alguna, a
la existencia de una consideración diferenciada, respecto de la cinematografía que, provisionalmente, llamamos electrònica.
Cuando conservadores, archiveros o investigadores hablamos de la cinematografía,
conviene empezar resaltando el caracter tumultuosa de s u existencia, la constante lucha entre
éxito, crecimiento y destrucción que ha marcado su historia y nuestro trabajo con ella.
En su, todavía no cumplido, primer sig lo ya ha pasado tres crisis de conservación, en cada
una de las cuales han desaparecido la mayor parte de los documentes producidos. Las dos
primeras crisis cursaron sobre procesos de transformación técnica y lingüística y la tercera fue
el fruto inesperada de la introducción de un nuevo material. En la actualidad, la cinematografía
esta sumergida en un nuevo proceso de transformación, cuyas consecuencias finales no alcanzamos a entrever, pe ro que, desde el punto de vista de la conservación, presenta la singular
característica de no estar destruyendo la producción de épocas anteriores sino su propia
producción.
Desde los archivos, al trabajar con la cinematografía, hemos de proclamar nuestra dificultad para
analizarla y clasificarla. Al trabajar con las películas, lo hacemos sobre materiales y sistemas técnicos
e industriales insuficientemente conocidos, cuyo desarrollo no depende de la actividad de los
archivos y, sobre todo, con un lenguaje que por su juventud, sus constantes transformaciones, el
ímpetu de su crecimiento y por la influencia que ejerce en nosotros mismos, sólo parcial e
incipientemente estamos capacitades para analizar, valorar o seleccionar.
lntroducción

UNO
Como medi o de expresión, la cinematografía ha llegado infinitamente mas alia del propósito
inicial de s us creadores: reproducir imagenes rea/es en su secuencia natural de movimientos.
La incorporación de la reproducción del soni do y del color y los avances técnicos alcanzados constituyen logros importantes, pero todos estos desarrollos, por lo menos en idea, ya
estaban incluidos en los propósitos de los fundadores.
La creación dellenguaje cinematografico, desde los sencillos "trucos" realizados a "vuelta
de manivela" hasta las "imé.genes mutantes" de los medios electrónicos y desde el cuadro fi jo
y el montaje plano-contraplano hasta el montaje expresionista o los sistemas de transmisión
directa y simulté.nea, representa el desarrollo "natural" de un lenguaje que nace y, desde la
reproducción de imé.genes animadas, captadas de la "realidad", aspira a crear imé.genes y
movimientos propios que tengan su sentido en el interior del propio lenguaje.
La superación del propósito fundacional se funda sobre la misma idea primari a que impulsó
a los inventores de la cinematografía: la aspirac ión, común en los seres humanos, de ver
reproducida -o tijada- su propia imagen.
Partiendo de este poderosísimo motivo, la reproducción cinematogré.fica, con todos sus
desarrollos técnicos y lingüísticos, ha creado una singular cod ificación, donde las palabras
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cinematograficas alcanzan un valor convencional q ue nos permite ver imagenes del otro lado
de las puertas cerradas y admitirlas como reales. Actuando desde nuestra fascinación por la
propia imagen se ha desarrollado una poderosa herramienta de transformación como nunca
pudo ser soñada por sus inventores. Desarrollada dentro de la industria del espectaculo, la
cinematografia llegó a modelar esta industria haciéndola servir a sus necesidades, a impulsar el
desarrollo de nuevos medios industriales-como la reproducción mecanica del sonid~ y, en última
instancia, a integrar las industrias del espectaculo y de la comunicación en un medio único.

DOS
Las direcciones que había de seguir la cinematografia clasica quedaren suficientemente
definidas en sus primeres 25 años.
La creación de un sistema capaz de reproducir la imagen en movimiento, se movía entre
dos impulsos: el primero, científica, perseguía crear un sistema de registro documental, algo
que, quiza abusivamente, podríamos describir como un nuevo medio de comunicac ión; el
segundo perseguía, directamente, la obtención de beneficies dentro de la industria del
espectaculo. Los dos funcionaban conjuntamente .
Una base industrial
En la última década del sig lo XIX parecía mas accesible la creación de un sistema con las
características de un medio de comunicación: acceso especial izado, individual y minoritario.
Los sistemas estroboscópicos de reproducción de imagen, en los que se basó Edison y casi
todos los demés precursores, posibilitaban este tipo de solución, pero eran escasamente
compatibles con la industria del espectaculo y, por otra parte, la linotipia y el teléfono se habían
desarrollado en la década anterior y no se sentía la necesidad de nuevos sistemas de comunicación.
La adaptación, popularizada por el trabajo de los Lumière, de un determinada sistema
mecanico para el arrastre de la película, sacó la reproducción de imag enes en movimiento del
universo estroboscópico y, al posibilitar la exhibición pública y colectiva, permitió su desarrollo
dentro de la industria del espectaculo; con el impulso de esta industria, la reproducción
mecanica de imagenes animadas se convirtió en la cinematografia y, en los siguientes treinta
años, llegaría a dominaria.
Los dos sectores de la industria del espectaculo, producción y exhibic ión, funcionan
complementariamente, coordinandose sobre un principio económico extremadamente rígido:
Las inversiones económicas y los esfuerzos técnicos dedicados a cada proyecto concreto
deben a tender a la necesidad, y a la posibilidad, de producir beneficios a corto y muy corto
plazo.
Cualquier desviación sobre este criterio -en la definición de una nueva inversión, en la
creación de infraestructuras, en la elección o desarrollo de sistemas técnicos o de producción- es, severa e inmediatamente, corregida por la realidad.
La relación con la necesidad y la posibilidad de producir beneficies a corto plazo, en una
industria donde las innovaciones técnicas y lingüísticas aparecen, siempre, desde el sector de
producción, pe ro só lo triunfan en la medida que son aceptadas por el sector de exhibición, ha
generado una gran resistencia a aceptar cualquier modificación en los métodos de trabajo o
en los materiales, resistencia que, pese a todas las apariencias, es mucho mas fuerte en la
actualidad cuando toda la industria del espectaculo se tambalea antela continua aparición de
novedades cuyo triunfo o fracaso no puede controlar.
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Un conjunto de técnicas
La conjunción de unos determinades materiales, mecanismes y sistemas técn icos con las
características estructurales de la industria del espectaculo determinó el futura desarrollo de
la cinematografía y sus posibilidades de conservación.
El celuloide, el primer material plastico creada por el hombre, es sumamente inestable, pierde
rapidamente parte de sus características mecanicas y, sobre todo, es explosivamente inflamable.
La película perforada de 35 mm se diseñó para el Kinetoscopio de Edison. En este aparato
la película circula montada en un "sin fin", arrastrada en movimiento continuo, sostenida a
tensión constante e iniciando el movimiento y parandose una vez para cada proyección
completa. En el sistema Lumière, la misma película circula arrastrada en dos tipos distintes de
movimiento; sostenida mediante tres tipos de esfuerzo e inicia el movimiento y se para totalmente en cada fotograma. La introducción del sonido complicó, mas aún, esta situación.
Para cuando los Lumière diseñaban su sistema ya se conocían, por supuesto con menor
amplitud que hoy, los problemas que para la conservación presentaba el celuloide, pera ni
Edison, ni los Lumière, ni la mayor parte de los padres de la cinematografía se planteaban su
conservación ; como es sabido, los Lumière la veían como una atracción de feria, de la que,
moviéndose con rapidez, se extraerían beneficies económicos durante un breve período de
tiempo . En este ambito la inflamabilidad del celuloide era un prob lema (los incendies se iniciaran poco después que las proyecciones), pera adoptando un mínima de precauciones era
un problema manejable; el deterioro producido por el sistema de arrastre, mas grave en las
copias, no importaba, puesto que la comercialización se realizaba mediante venta y, al no
esperarse un largo período de explotación para los negatives, el posible envejecimiento de los
soportes carecía de interès.
Un lenguaje propio
lnicialmente, la relación entre producción y exhibición funcionaba bajo el sistema de venta
de copias. El afianzamiento de la cinematografía llevaria a la creac ión de salas estables y
circuitos permanentes de exhibición y, con el lo, al aumento de longitud y complejidad estructural en las películas con el consiguiente aumento en su valor y en la calidad de los mecanismes
de proyección; como fruto, apareció un nuevo sistema de distribución mediante venta de los
derechos de exhibición y alquiler de las copias. Por lo que a las pe lículas de ficci ón se refiere,
este sistema ha permanec ido inalterable.
La imagen documental resultó ser fundamental para la supervivencia de la cinematografía
durante los prim eros años. Las "instantaneas" (películas rodadas en una c iudad para presentar
la cinematografía en esa misma c iudad, rodadas a la sal ida de una función religiosa por la
mañana y proyectadas esa misma tarde) y los reportajes de actualidad, junto con breves
motivos cómicos , constituyeron la base del éxito de las primitivas proyecciones.
La ficción fue, lentamente, desarrollando su lenguaje, llegando a desarrollar una sintaxis
propia, articulada en géneros. La longitud de las películas au mentó, alcanzando a conformarse
en "series" e, inclusa, en largometrajes.
Un producte cultural
Apenas habían transcurrido 20 años desde su invención cuando el cine ya estaba situada
dentro de ese aglomerada de actividades que conocemos como industria cultural; los sectores
que se incluyen en ese aglomerada tienen como denominador común su relación con el poder
política, relación que condiciona su existencia.
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La relación del poder política con la cinematografia se ha producido, en todos los casos,
a través de normas y vias para el ejercicio de la actividad industrial: apertura de accesos al
crédito, regulación de barreras protectoras fiscales o lingüísticas, etc. La aceptación de las
normas de protección supone, simultanea y necesariamente, la aceptación de limites en la
actuación y en la libertad de expresión.
La confluencia sobre la cinematografia de esta doble caracterización - industria del
espectaculo e industria cultural- ha producido, desde el punto de vista de la conservación ,
un efecto que sólo en la actualidad empieza a ser comprendido.
Como productes de la industria cultural, las películas gozan del privilegio de la conservación , pera como productes de la industria del espectaculo, sólo valen mientras rinden
beneficies.
Los criterios para la conservación del patrimonio cinematogréfico, elaborades desde
puntos de vista ajenos a la propia industria (la cual, por su parte, se reserva la totalidad de las
decisiones técnicas), no han influido en la plena vigencia de la ley econòmica del beneficio
inmediato. Los criterios oficiales de conservación, en los países donde tales criterios han
llegada a existir, han sido practicamente inoperantes.
TRES
Aunque sea brevemente, conviene repasar las crisis de conservación que he mencionada
al principio de esta charla e intentar enfocar lo mas llamativo de la crisis actual.
Crisis de crecimiento
Entre 1917 y 1920, la producción cinematogréfica, en constante crecimiento desde 1905,
sufre un brusca descenso, detectable mundialmente tanta en la disminución del número de
producciones realizadas como en el de las conservadas. Los orígenes de esta crisis deben
buscarse en dos cambios: el primera, en el interior de la propia industria cinematografica, el
segundo, sólo tangencialmente relacionada con el cine.
La comercialización de cualquier producte industrial se produce en base a lo que se
denomina "unidades de cuenta", término que define la cantidad mínima sobre la que se realiza
el comercio. En la industria del espectaculo la "unidad de cuenta" es "la sesión'.
Mientras la cinematografia permaneció en el escalón ínfima del mundo del espectaculo,
carente de locales propios, no estuvo obligada a integrarse plenamente en la "unidad de
cuenta" que regía para su industria. La aparición de locales y circuitos estables incrementó la
longitud y la complejidad técnica y estructural de las películas. Los productores que no
supieron adaptarse a los nuevos tiempos desaparecieron y con ellos sus viejas películas.
La Primera Guerra Mundial y el ascenso de los movimientos revolucionaries supusieron un
inmenso cambio en las costum bres soc iaies. En el terrena de la forma, la transformación, con
una velocidad sin precedentes históricos, llegó a la propia imagen de las personas. Hablando
de una manera frívola pe ro definitoria: la moda cambió totalmente y en muy poco tiempo. Todos
los "aspectes personal es" que no respondían a "lo nuevo" quedaran antigues, por ejemplo: las
películas anteriores se volvieron inutilizables.
El sonido
Resuelta la crisis de crecimiento, la nueva industria tenia ante sí grandes perspectivas de
beneficio y, en efecto, el comercio mundial cinematografico conació una década de éxito.
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Desde el principio el cine había querido ser sonora, pera el sistema Lumière hizo difícil
conseguir, y sobre todo mantener, la sincron ización imagen/sonido y, por otro lado, los sistemas de reproducción sonora no tenían capacidad para cubrir las necesidades acústicas de
los grandes locales de proyección. La industria esperó tres décadas completas para poder
dotarse de un auténtico sistema de sonido cinematografico.
Mientras tanta, el cine no renunció al sonido. Las películas eran mudas, pera las sesiones
de cine e ran sono ras. Presentadores, músicos, cantantes, actores intervinieron en la sonorización.
No se puede comprender el universa del cine mudo sin el acompañamiento sonora que, sin
embargo, chocaba violentamente con la realidad cinematografica.
En teoría todos los días y en cualquier sala se podía ver la misma película, pera el acompañamiento sonora dependía de la sala, de los intérpretes y variaba cada día. El cine y el
acompañamiento sonora eran dos universos distintes e irreconciliables y, esta no es una
apreciación exagerada. Para la conservación de la cinematografía muda, las consecuencias
del acompañamiento sonora en las proyecciones fueron catastróficas.
Hacia 1927, la presencia de sonido en las salas era imprescindible. En el mismo momento
en el que se oyó hablar de la existencia de auténticas películas sonoras ... nadi e qui so saber
nada de las mudas.
La exh ibición tuvo que adaptar sus salas, pera pudo compensaria el iminando a los encargados de la sonorización y aumentando el precio de las entradas.
El sector de producción, el introductor de este cambio, se tambaleó. Mientras tenía que
transformar estudios y laboratorios, aparecía un nuevo lenguaje. Mientras los costos se disparaban, los productores se encontraran sin técnicos y artistas capacitades para las nuevas
exigencias dellenguaje. En el momento de la mayor dificultad econòmica, el mas importante
activo financiero de la industria, sus propias películas, perdió su valor.
Las grandes productoras crujieron , las medias y las pequeñas desaparecieron. Las que
consiguieron continuar o vaiver al mercado tuvieron que hacerlo baja un diseño diferente.
Naturalmente, la conservación se hundió.
Pese al éxito fulminante del cine sonora, en los países donde la industria no había desarrollado infraestructuras sólidas, la recuperación tardaría casi c inco años en llegar. En España
la producción descendió desde, aproximadamente, cincuenta largometrajes de ficción en
1927 hasta uno en 1931, y no se recuperó hasta 1933.
Una crisis que no lo fue ... pera casi acabó con todas las películas
Como se sabe, el celuloide es un material extremadamente inestable. Desde principies de
sigla la industria química empezó a desarrollar el acetato de ce/u/osa, plastico no inflamable
y de características parecidas al celuloide aunque con menor estabilidad higrométrica.
Desde 1909 se experimentaría en fotografía y, en 1923, Kodak y Pathe presentaran los nuevos
soportes de 16 y 9,5 mm elaborades en acetato y destinades a uso familiar.
Al principio de los años 40 la industria química consigue el triacetato de ce/u/osa, plenamente equiparable al celuloide. Por diversas causas, no todas razonables, hasta 1950 no se
inicia el ci erre de las cadenas de fabricación de películas inflamables y, hasta 1954, el celuloide
se usara todavía en negatives y copias.
La introducción de los soportes de seguridad supuso la última -y en algunos paí ses, casi
definitiva- catastrofe para la conservación de la cinematografía anterior.
El sistema para preservar los negatives inflamables, reproduciéndolos sobre soportes de
seguridad, estaba plenamente desarrollado; exigía, esto sí, una moderada inversión económica y este aspecto resultó decisiva. Las películas que podían volver a dar di nero en el futura
y, mucho mas importante, eran propiedad de empresas que mantenían su solvencia económi-
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ca, fueron conservadas y, eventualmente, transferidas a los nuevos soportes de seguridad; las
demas fueron abandonadas a s u suerte y, poco apoco, víctimas de una política industrial que,
por razonables motivos de seguridad, arrinconó y destruyó los soportes inflamables.
En países como España, la cantidad de negativos originales que se salvó de la destrucción
se sitúa en números marginales. Casi todo lo conservada, lo ha sido gracias al trabajo de los
archivos y, en la mayor parte de los casos, desde copias.
La reina destronada
Hasta bien entrada la década de los 60 la cinematografía c lasica conació un continuo período
de esplendor, desde ese momento el desarrollo explosiva de la televisión y, posteriormente, de
los soportes magnéticos de imagen, impuso a la nueva cinematografía electrónica el papel
protagonista; este desplazamiento, aunque aún no haya expulsada totalmente a la cinematografía
clasica, es, sin duda, definitiva.
Los primeros en caer fueron los noticiarios cinematograficos. La cinematografía electrónica, consolidada cuando las tecnologías de los medios de comunicación existentes mostraban agotamiento, se desarrolló rapidamente en el territorio de la comunicación, donde la
cinematografía clasica no había podido actuar satisfactoriamente.
La integración entre ambas industrias, comunicación y espectaculo, se realizó bajo el
principio económico fundamental de la industria del espectaculo: la necesidad, y la posibilidad, de obtener beneficios a corto y muy corto plazo.
La natural caren cia de un lenguaje propi o en la cinematografía electrónica (cuya situación, en los
años sesenta/setenta, era comparable a la cinematografía clasica en las segunda}tercera décadas
de su existencia), la colocó bajo la protección lingüística de su "hermana mayor". Este protectorado,
unido a la inicial inexistencia de soportes para la imagen electrónica, retrasó en mas de veinte años
el desarrollo de un lenguaje propio para el medio electrónico.
Sumergida en la lucha por el benefic io inmediato; mientras que la nueva cinematografía
destruía el mercado de la clasica y ésta, a su vez, impedía el desarrollo efectiva de un lenguaje
propio de aquélla; la cinematografía en su conjunto dejó el control de su propio destino en
manos de otra industria: la electrónica.
La "reina destronada" en esta lucha no fue la cinematografía clasica, sino la propia cinematografía en su conjunto.

CUATRO
Las filmotecas iniciaran su aparición en los años treinta bajo el impulso de aficionados que
pretendían contener la masiva destrucción del cine mudo.
En los países donde lograron constituirse (en España, la Filmoteca no surgiría, y sólo nominalmente, hasta 1953), lo hicieron entre la incomprensión, e inclusa la hostilidad, de la
industria y la casi total indiferencia de la sociedad y los poderes públicos.
Constituidas por personas que, en general, no pertenecían al ambito técnico de la cinematografía y carentes de la posibilidad de crear instalaciones técnicas propias, las filmotecas
se forjaran aisladas del desarrollo industrial y limitadas a una actividad que calificaríamos de
"resistente" y casi c landestina.
Que actuando en dichas condiciones, las filmotecas no pudieran conservar la mayor parte
del cine mudo, no puede sorprendernos; en realidad , su forzado aislamiento respecto del
desarrollo cinematografico tuvo consecuencias mucho mas amplias. Obligadas a comportarse
a la defensiva, como círculos de aficionados puristas, no consiguieron ni transmitir las características del cine mudo que pretendían conservar.
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Creo que una anécdota personal podra justificar la rotundidad de esta afirmación.
Hac ia 1978, aún hacía poco tiempo de mi incorporación a la Filmoteca, tuve que inventariar
provisionalmente un importante lote de películas mudas (por desgracia, de fragmentes de
películas mudas) que acababa de recuperar nuestro archivo. Había materiales de casi todas
las épocas del cine mudo y había películas españolas, francesas, britanicas, italianas, alemanas, nórdicas. Era un lote bastante representativa de lo que fue el cine mudo.
Desde 1960, yo pertenecía al muy reducido círculo de los asiduos a la Filmoteca y, razonablemente, creía poder atribuirme un cierto conoc imiento sobre las características generales
del cine mudo.
Según avanzaba en la inspección del material, un elemento, omnipresente e inesperada,
me llenaba de confusión: todos los materiales tenían color. Salvo que aquel lote hubiera sido
preparada para confundir a un filmotequero inexperta, lo que parecía extremadamente improbable, la imagen en blanco y negro que yo tenía del cine mudo era absolutamente falsa.
Naturalmente, había oí do, y leído, sobre un color "ala de mosca" en las películas viejas
-en el celuloide rancio- atribuido a la degradación de los soportes, y tenía referencias ,
aunque nunca lo había visto, del coloreado a mano creado por Chomón para la Pathe; pero no
era esto lo que estaba ante mis ojos.
Había, en efecto, pe lículas coloreadas a mano (con colores absolutamente maravillosos),
pero todas muy primitivas y, según comprobaría mas tarde al proyectar fotogramas montados
como diapositivas, estaba el color "ala de mosca" -un amari Ilo pali do muy utilizado en escenas
exteriores. Había amari llos y rojos, verdes, azu les, y no sólo un amari Ilo, un azu l o un rojo, sino
varios tonos distintes, y había virados asombrosos en dos colores. Había mucho mas: incluso
en aquella colección de fragmentes se advertía que la utilización del color seguía un cierto
código, contenía un elemento de lenguaje.
En toda mi experiencia posterior, los escasísimos materiales mudos en blanco y negro que he
alcanzado a ver son, en su totalidad, o materiales de trabajo o películas de ínfima categoría industrial.
¿Cómo pudo suceder que fi lmotecas formadas por amantes del cine mudo, conocedores
de sus características, dejasen desaparecer el color, dejasen, inc lusa, perder su memoria? Y
lo dicho para el color pod ría decirse para las características del rodaje y del montaje y para el
uso de los acompañam ientos sonoros.
Las filmotecas nacieron porque la cinematografía había cambiado, y el cambio dejaba fuera
todo el cine mudo.
Las consecuencias técnicas del cambio, afectando a todos los aspectes de la cinematografía, no só lo sacaran al cine mudo de los circuitos comerciales, si no que lo expulsaran de la
realidad c inematografica.
El elemento que arruinó la posibilidad de conservar el color no estuvo nunca a la vista del
pública . Para adaptarse a las exigencias de continuidad y sincronización de la banda sonora,
el sistema de montaje del negativo cambió hasta llegar a ser el que hoy conocemos; el sistema
anterior, desarrollado para posibilitar la introducción del color en las copias, desapareció. Se
hizo imposi ble colorear industri almente por virades o teñidos; los fabricantes de película virgen
teñida para copias (que presentaran tintes compatibles con el sistema sonido) las dejaron de
prod ucir. Las filmotecas no pudieron conservar el color en las copias mudas porque, sencillamente, era imposible conservaria.
Después, obligadas a encastillarse en purezas conservacionistas, aisladas de la industria,
dejaron que se perd iera la memoria de cómo había sido realmente el cine mudo.
Las artes, como todos los productes de la industria humana, sólo pueden vivir en la medi da
que los apoya la sociedad. En lo que respecta a su conservación, puede decirse que las artes
que alcancen a desarrollarse con esplendor durante varias generaciones tienen asegurada
una larga conservación.
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En todas las artes hay aspectes que pueden ser conservades sin necesidad de medios
extraordinarios aun cuando la sociedad que los produjo, cambie o desaparezca; otros aspectes sólo se conservan mientras se mantiene la continuidad cultural y técnica en la que
fueron creades.
La cinematografía, hija de lo que llamamos sociedad industrial, vivira mientras que esta
sociedad industrial la mantenga viva y, sin duda, ha alcanzado un desarrollo suficiente como
para pensar que tiene una larga vida por delante.
Por lo que respecta a la conservación, cada película o, inclusa, el conjunto de las peliculas
de cada época, sólo podran conservarse en la medi da que se sostenga la continuidad cultural
y se mantengan los sistemas técnicos adecuados.
Una película no esta conservada porque una copia, o su mismo negativo, esté ordenadamente colocado en el almacén de una filmoteca. Dentro de las latas no estan las peliculas,
que sólo existen en los ojos de los espectadores, cuando cada imagen se funde en la siguiente
y recrea el movimiento.
Si los rollos de una película no pueden ser reproducidos o exhibides (por haberse roto la
continuidad cultural, por el estada del material o por no existir los medios técnicos o los materiales para hacerlo), no conservamos esa pelfcula.

CINCO
Cuando escriba estas notas (10 de septiembre), leo en el periódico un articulo de un productor español que describe, acertadamente, el riesgo de colapso total que corre la industria
c inematografica europea. Según yo pienso, aunque hablase un miembro de la todopoderosa
industria americana utilizarfa los mismos tonos; sin embargo, todos, los profesionales incluidos,
estamos de acuerdo en que nunca la cinematografia ha gozado de mayor difusión y/o popularidad.
Quiza, en el futura, esta aparente contradicción pueda ser presentada como la crisis de la
adolescencia en la cinematografía.
La crisis actual ha alcanzado las bases mismas del sistema.
La "unidad de cuenta" de la industria del espectaculo, "la sesión", ha perdido su plena vigencia y la propia industria del espectaculo se esta disolviendo en un aglomerada de mas
amplio alcance.
Arrastrada por la caida de la "unidad de cuenta", el ambito de exhibición que fundamentó
el lenguaje cinematografico, el espectacu/o pública y colectivo, se ha evaporada. Podemos
afirmar que la generación de realizadores que ahora esta alcanzando su madurez sera la última
que habra aprendido su arte en dicho amb ito. Podemos afirmar también, sin riesgo a equivocarnos, que la crisis ha alcanzado la maxima profundidad imaginable.
En el terrena de la conservación la situación se manifiesta inequívoca: las producciones
realizadas sobre soportes electrónicos -los soportes que han nacido del cambio y sobre cuyo
desarrollo descansa el de la cinematografia- tienen garantizada su no conservación a media plazo.
Sólo en un ambiente de crisis total puede existir una industria cultural que se desinterese
por las posibilidades de conservación de lo que esta produciendo y, s in embargo, la situación
es menos negativa de lo que parece; en mi opinión, los fundadores de las filmotecas tuvieron
menos posibilidades de conservar el cine mudo que nosotros para recuperar la cinematografía
anterior y conservar la que se siga produciendo hasta llegar al otro lado de la crisis.
El auge de la cinematografia electrónica, el increible volumen económico que representa,
la cantidad de materiales que la industria necesita para cubrir su continuidad y, sobre toda, la
importanci~ social alcanzada por la reproducción de imagen/sonido en movimiento ha hecho
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subir de valor el conservacionismo cinematografico, modificando la actitud de la propia
industria y de una parte de la sociedad respecto a la posibilidad de permitir la desaparición de
las imagenes registradas.
Existe una poderosa corriente de opinión que, inclusa, abarca a sectores soc iaies que nunca
han oído hablar de las filmotecas o que las confunden con un programa de televisión que, sin
entender, ni interesarles las dificultades que esto comporta, no admiten la posi ble desaparición
de estos registros documentales.
La industria, por lo menos mayoritariamente, ha tenido que cambiar su actitud respecto a
las filmotecas. Por un lado ha comprendido que no es ' popular' oponerse, desde sus intereses
económicos, a nuestra actuación y, ademas, ha visto que le interesa apoyarnos: saca mucho
dinero de las películas que nosotros conservamos.
Los fabricantes de película han ten ido que reconocer nuestra existencia. Campañas, como
la encabezada por Scorsese sobre la conservación del color, les han obligada a rectificar
posturas anteriores y, ahora, quiza sin demasidado entusiasmo, colaboran con las filmotecas.
La industria electrónica es otro problema, evidentemente las constantes denuncias sobre
la fragilidad de sus productos no les vuelven locos de alegría, pero se ven obligades a ceder
y empiezan a garantizar la conservación, aunque todavía insuficientemente, y ya se vislumbran
ideas que pudieran ser mas satisfactorias. Merece la pena insistir en este punto; aunque aún
sea insuficiente, la industria electrónica esta ofreciendo garantías de conservación. iJamas, en
el pasado, lo hizo la industria fotografica !
Por última, las filmotecas han emprendido el cam ino de la investigación, estan construyendo sus propias instalaciones técnicas y aprendiendo a utilizar la nueva tecnología,
introduciendo nuevos sistemas de reproducción y conservación e influyendo sobre el desarrollo de los productos.

Posibilidades de actuación
La labor de un archivo es siempre la misma y, desde luego, la especificidad de las filmotecas
no admite ser explicada en una conferencia.
Recuperar, conservar y poner en condiciones de utilización. Ningún archivo puede realizar
aislado estas tareas y los archivos no especializados en cinematografía tienen limitadas posibilidades de actuación en este terrena.
La larguísima introducción anterior, creo, y éste era su objetivo, puede servirnos para dar
algunas notas sobre nuestras posibilidades de actuación.

SEIS
Sobre la recuperación
La recuperación cinematografica tiene dos tareas : recuperar información y recuperar las
propias películas.
Recuperar información es una actividad de la mayor importancia.
El trabajo hemerografico y bibliografico; la investigación documental sobre las instalaciones cinematograficas en cada zona geografica; las informaciones procedentes de los profesionales, etc. son imprescindibles para la recuperación y conservación de materiales.
Sine llos, la historia de la cinematogratra, su continuidad cultural y técnica, desaparece. La
cantidad y calidad de la información disponible es el fundamento de la reconstrucc ión de las
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películas, del cor recto inventariada de la producción realizada, de la clasificación y valoración
de los materiales recuperados e, inclusa, de la catalogación de las películas conservadas.
Un buen estudio sobre el desarrollo de la cinematografía en cada zona es, actualmente,
cuando las fuentes que podríamos llamar basicas estan agotadas, la única base posi ble para
una política sistematica de recuperación de materiales. Depósitos en manos de particulares
que en algún momento han tenido relación con la cinematografia y almacenamientos irregulares en viejas salas de proyección o instituciones, sólo pueden ser localizados o por la casualidad o por el conocimiento de la historia de la cinematografía en esa zona.
Es fundamental impedir el bloqueo de las informaciones. La costumbre de reservar la información obtenida para mayor crédito del investigador o del archivo es, cuando llega mas alia
de lo estrictamente necesario, un vicio nefasta que impide la recuperación de muchos materiales. Sólo mediante la creación de medios, inclusa modestos, para las publicaciones de
archivo puede asegurarse la continuidad y la publicidad de los trabajos y enriquecer las investigaciones que se desarrollan simultaneamente.
Las filmotecas, obligadas por la hostilidad de la industria, han tenido que desarrollar una
política de secretismo en sus informaciones; en la actualidad, practicamente superada la situación de aislamiento, la polftica debe ser la contraria.
Filmoteca Española esta confeccionando una base documental, en combinación con los
Puntos de lnformación Cultural del Ministerio de Cultura, que contendré datos de todos los
material es que conserva. Previsiblemente a fines del próximo año esta base podra ser consultada por el pública en general y, en cuanto se a técnicamente posi ble, entrara en la red de bases
de datos informatizadas con acceso telefónico.
Por recuperación de materiales no debemos entender, exclusivamente, llevar las pelfculas
al archivo. En la recuperación de un material, tan importante puede ser saber donde esta
localizado como tenerlo en el propio archivo.
Por lo que respecta a la producción profesional, en España, y en otros países, los negativos
se conservan en almacenes de laboratorios cinematograficos. Para las pelfculas que estan en
su període normal de explotación, ellaboratorio cinematografico es, sin duda, el mejor almacén
posi ble. Mientras que no se disponga de almacenes de condiciones técnicas muy superiores
a las de los laboratori os es muy discutible que el trasladar los negativos, cuando ya estan fuera
de su explotación normal, a la filmoteca reporte ventajas y, por otro lado, la experiencia demuestra que negativos de producciones institucionales, que por razones de inventario
económico, criterios erróneos de archiveros, etc. han sido retirados de los laboratorios y almacenados en la propia institución, han sufrido deteriores e inclusa desaparecido en proporción muy superior a los de producciones simi lares que permanecieron olvidados en los
laboratorios.
Numerosos productores/realizadores profesionales, sobre todo de cortometrajes, conservan sus negativos en los propios domicilies u ofici nas. Desde el punto de vista de la conservación, ésta es una de las situaciones mas peligrosas posibles: cambios de domicilio o de
propiedad, constantes cambios en las condiciones de almacenamiento, manipulaciones
inadecuadas, etc. han hecho desaparecer o inutilizado para la reproducción muchas e importantes películas producidas y conseNadas en estas condiciones.
La recuperación y conservación de materiales cinematograficos es un trabajo arqueológico, inclusa cuando se recuperan o con seNan materiales recientemente producidos. Los que,
por vocación personal, confunden el trabajo de recuperación y conservación con el propio de
la cinematografía cometen un grave y peligroso error.
Para la recuperación arqueológica es fundamental recoger todos los indicios -posición de
los materiales en el almacenamiento original, documentos, objetos e inscripciones que los
rodeen o se encuentren en los envases, etc. - Una actuación irresponsable que perm ita la
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pérdida de alguna de estos datos puede dificultar, e inclusa impedir, la identificación o
reconstrucción del material. lnscripciones incompletas o sin sentida aparente pueden convertirse en datos fundamentales a la luz de posteriores descubrimientos.
Conocer los materiales es otro fundamento del trabajo de recuperación. Naturalmente es
imposible, en una conferencia, explicar la casi infinita variedad de tipos y posibilidades de
clasificación existentes para los material es que se utilizan en la cinematografia clasica y en la
electrónica. Esquemé.ticamente podemos trazar dos criterios: características técnicas de los
materiales y uso al que se destina cada material concreto.
Naturalmente, desde el punto de vista de las filmotecas, es necesario un tercer criterio :
importancia de cada material para la conservación.
El primer criterio atiende a características materiales que, por lo menos en principio,
condicionan el uso del material. En la cinematografia clé.sica, nos referimos a características
como el material del soporte (nitrato, acetato o poliester), paso (35, 16, 70, 9,5, etc), perforaciones (negativo, positivo, scope, etc), emulsión (negativo, duplicación, positivo, magnética,
blanca y negro, color).
El segundo criterio atiende al casi infinita abanico de materiales que resultan de la producción de una película. En la clasificación que se esté. utilizando para la base de datos de
Filmoteca, que es una clasificación muy restrictiva, se contemplan 41 descriptores, el última,
por supuesto, es: "otros materiales". Bé.sicamente, los materiales se clasifican como: negatives
y materiales originales, positives y negatives de duplicación, materiales de producción del
sonido, descartes, copiones y copi as de trabajo, copias standard, mate ri ales para preparación
de otras versiones. Es necesario tener en cuenta la existencia de trailers, pruebas de actores,
cortes de censura o distribución, etc.
Por lo que respecta a la cinematografia electrónica, con el primer criterio se atien de a datos
del tipo: sistema de emisión (CBS, NTSC, PAL, SECAN) y formato (1",1", 3/4"LB. HB, 0 ",
Betacam, VHS, Betamax, vídeo-discos, etc,etc). Son datos objetivos y, aun en el confusa
mundo de esta cinematografia donde cada poco tiempo aparece un nuevo elemento, faci les
de establecer.
El segundo criterio es mucho mas complejo de utilizar. En producciones profesionales hay
algunos puntos valiosos que, en cuanto responden a problemas ya existentes en la clé.sica,
previsiblemente van a convertirse en permanentes. Las relaciones entre material rodada y
material utilizado (material en bruto y material editada); entre los soportes que estuvieron en la
cé.mara (inclusa en la de un telecine) y los de segundas generaciones; entre los que reúnen
condiciones para reproducción o emisión profesional y los obtenidos a través de estas reproducciones o capta dos por antena, etc. son puntos fuertes para clasificar los materiales aunque,
en la actualidad, hay casi tantas propuestas de clasificación como archivos y, quiza, todavía
no sea posible elaborar una propuesta valida.
Ouiero, todavía, señalar otro aspecto de la recuperación: la valoración de los materiales.
En el territorio profesional, en la cinematografia clé.sica, las cosas estan mas o menos claras
pero, en la no-profesional y en la electrónica no lo estan en absoluta.
Los materiales de ambito familiar, rodados en 16, 9,5 y 8 mm, en su casi totalidad sobre
emulsiones reversibles, pueden contener informaciones históricas, antropológicas e inclusa
aportaciones lingüísticas de primera magnitud. Deben ser estudiades, cuando se considere
conveniente reproducidos, normalmente en vídeo, y el soporte original cuidadosamente
conservada. Los soportes electrónicos del mismo origen, deben, en principio, recibir igual
tratamiento.
En general, al valorar estos materiales, es mejor pecar por exceso. Ellenguaje cinematografico nos domina y no tenemos ninguna autoridad sobre lo que seré. considerada importante
en el futura.
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Las producciones profesionales sobre soportes electrónicos pueden, desde puntes de
vista de recuperación, ser clasificados en cuatro categorías.
- Programas con entidad propia (relates de ficción o series documentales, ediciones especiales de informatives, etc.) que suelen ser conservades por sus productoras y por las
emisoras que los compran.
- Programas de emisión periódica (concursos, magazines culturales, etc.) que pueden, o
no, ser conservades por sus productores.
- Programas informatives de emisión directa (telediarios, informatives especiales) que sólo
son conservades durante un perfodo de tiempo.
- Materiales en bruta no emitidos (entrevistas, reportajes, transm isiones por satélite, etc),
generalmente no son conservades.
Las posibilidades de actuación en la recuperación de estos materiales son tan amplias
como limitadas por la realidad. En general, nuestra función es presionar para que, sobre todo
los materiales del tercer y cuarto epígrafes, no se destruyan innecesariamente. La reutilización
de los soportes, la falta de espacio en los almacenes o la irracionalidad administrativa, estan
en la base de la inmensa mayoría de estas destrucciones, sobre estos problemas los archivos
sí tenemos posibilidades de actuación. Los problemas industriales, de propiedad o económico-financieros son mucho mas complejos de tratar y, seguramente, s upe ran totalmente a los
archivos.

SIETE
Sobre la conservación
La cinematografía clasica sólo se puede conservar en las filmotecas . Los medios técnicos
necesarios para su manejo nunca han sido demasiado bien conocidos y, en la actualidad,
empiezan a desconocerse casi universalmente.
Desde la entrada de la cinematografia electrónica, no sólo las filmotecas pueden archivar
películas, la accesibilidad de los nuevos soportes electrónicos ha introducido la cinematografía
en los fondos de muchos archivos.
La conjunción de los dos enunciades anteriores hace imprescindible d ivulgar puntes de
vista sobre la conservación cinematografica de los que, en otro tiempo, sólo hubiera tenido
sentida hablar dentro de las filmotecas.
Los archivos dedicades a conservación deben estar física o, cuando menos, adm inistrativamente separades de las colecciones destinadas al uso.
Este principio es primordial para los soportes clasicos y para los electrónicos; lesiones
producidas por profesionales de la cinematografía que, por ejemplo, estan seleccionando imagenes
para utilizarlas en nuevas producciones, o por simples usuarios que ignoran todo sobre el deterioro
de los soportes electrónicos, han dañado muchas veces los materiales de mayor uso.
Los soportes de preservación de ben ser mantenidos, en todos los casos, tu era del alcance
de los usuarios. Los archivos de las televisiones, o en otros tiempos de los noticiaries, sólo
pueden defenderse de la agresión de sus usuarios profesionales mediante la implantación de
controles absolutamente rígides. Un profesional, por ejemplo de la información, que esta
buscando material para una noticia urgente, intentara saltarse (de hecho, en mi opinión, tiene
la obligación de hacerlo) cualquier restricción que le pueda suponer una demora. La historia
del archivo de producción de NO-DO es, en este caso, ejemplar: sólo la actuación constante
de un profesional, Jorge Palacio, ha impedida la disgregación de los materiales, primera por
el propio NO-DO y después por TVE.
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El area de actuación en conservación, de los archivos, debe definirse sobre criterios
industriales, técnicos y culturales, nunca debe confundirse con el area que cada archivo,
pueda tener para su difusión.
Los criterios geograficos se marcan desde la industria. Es la industria, y no las filmotecas,
quien marca el territorio de una cinematografia. Varias filmotecas pueden coincidir sobre un
mismo territorio industrial desarrollando su actuación complementariamente, pero sería catastrófico, ademas de irrealizable, intentar imponer la división de un area industrial en, por
ejemplo, varias areas culturales.
Los criterios técnicos se elaboran desde las propi as necesidades de cada tipo de material
y desde las posibilidades de la infraestructura industrial en cada area.
Las necesidades de los materiales atienden tanta a las propiamente ffsico-químicas, como
a las derivadas del uso.
Los materiales cinematograficos no han sido diseñados para la conservación . Su inmensa
variedad, inclusa dentro de cada tipo, no ha permitido establecer cuales son las condiciones
idóneas para la conservación y posiblemente no sea posible establecerlas.
Cuando apareció el soporte de triacetato, las filmotecas, mal informadas, técnicamente
indocumentadas, le atribuyeron caracterfsticas de conservación que han resultado falsas. En
la actualidad , la degradación de los soportes de acetato esta, en algunos pafses, destruyendo
archivos enteros. Plantearse llevar todas las colecciones a soportes de poliester (soporte de
cualidades, sin du da, muy superiores) es radicalmente imposi ble: ni las inversiones económicas
ni el avance de los medios electrónicos lo permitirían.
La combinación del humilde sentida común (herramienta extremadamente útil para
oponerse a la prepotencia de los especialistas), con los criterios técnicos y de utilización
comprobados en la practica, constituye la base para marcar condiciones de almacenamiento
adecuados a cada caso.
Las propuestas extremas (como congelación y envasada al vacío) no han traspasado el
nivel de los test de laboratorio, la aplicación de estas propuestas puede conducir a precipicios
insondables.
Separar ffsicamente los materiales según sus propias características ffsico-químicas y
fotograficas y sus posibilidades de uso, es una propuesta relativamente accesible que debe
ser intentada por los archivos. Combinar esta separación con la acumulación de la mayor masa
posible de pelfculas en cada almacén es la medi da mas sencilla para facilitar el mantenimiento
de las condiciones ambientales elegidas. Las condiciones ambientales de almacenamiento
deben marcarse de acuerdo con las posibilidades que tenga cada archivo para mantenerlas
constantes, reiteradamente se ha comprobado que produce mayores daños la variación en las
condiciones de almacenamiento que las diferencias entre las condiciones fijadas para cada
almacén concreto y las supuestamente ideales.
Negativos y positivos, soportes inflamables y de seguridad, color y blanca y negra,
materiales fotoquím icos y magnéticos, materiales de duplicación y copias de uso, copias de
uso intensa y de poco uso, estos son algunos de los conceptos sobre los que se puede ordenar
el almacenamiento; cada uno de estos conceptos puede referirse a condiciones ambientales
distintas y es necesario estudiar detenida y sensatamente las que se pueden establecer en
cada archivo. Difícilmente se podran satisfacer las exigencias de todos los tipos de material es,
ningún archivo lo ha conseguido.
Confundir las necesidades de conservación con las de difusión en cada archivo es caro y,
cuando gracias al auge de la cinematografia electrónica las películas estan proliferando en
todo tipo de archivos, peligroso.
Filmotecas, por ejemplo, especializadas en la difusión de temas educativos, que conservan
y usan continuamente los originales de estas producciones; archivos que actuando desde
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posicionamientos extracinematograficos intentan romper la realidad geografica de su area
industrial o que introducen criterios de calidad en la selección de los materiales a conservar,
han creado graves problemas para la conservación de la cinematografía clasica. El cambio
cuantitativo, que la acumulación de producciones en soportes electrónicos ha introducido en
la relación de los archivos con la cinematografía, ha agravado este problema convirtiéndolo en
uno de los mas peligrosos.
La falta de conocimientos técnicos, la mencionada facilidad para el manejo de los so portes
electrónicos y la inadecuada percepción de las características de cada tipo de cinematografía
(azuzada, por ejemplo, por esos críticos de los periódicos, que comentan las obras de la
cinematografía clasica, emitidas por televisión, como si los telespectadores fueran a ver,
realmente, esas películas), inducen a muchos archiveros a conservar los «master,, originales
de una película junto con las copias de uso, a permitir el acceso a dicho «master, por usuarios
que quieren ver la película con mejor calidad y a creer que un soporte fotoquímica esta
reproducido cuando se ha obtenido una copia electrónica.
Mantener los material es en condiciones de conservación y uso significa que los material es
de ben estar disponibles para el uso y que, dicho uso, de be permitir acceder a las características
originales y no debe hacer peligrar la conservación.
No siempre se pueden conservar las características originales. La conservación de muchas
películas se basa en copias usadas y deterioradas. Pretender mantener disponible en todo
memento una copia perfecta, según su material original, es económica y técnicamente
imposible; en una filmoteca, el uso de las copias es extremadamente irregular y diferente al
comercial para el que fueron diseñadas, pretender mantener copias buenas de todo el fondo
exigiría una inversión constante en su renovación que sería económicamente insostenible y
que obligaría a un uso excesivo de los originales.
El concepte de original cinematografico no parece estar suficientemente claro. En principio
el material original de una película es el que estuvo en la camara durante el rodaje pero las
técnicas de montaje y edición y el proceso general de producción introducen cambios en esta
definición.
Como original de una película podemos designar al conjunto de materiales que contiene
todas las características e informaciones necesarias para poder obtener una copia, completamente correcta, de la película. Esta definición todavía tiene que ser matizada, atendiendo a
designar simultaneamente al material mas original (p.e. : el negativo sobre un duplicada, un
duplicada positivo sobre un duplicada negativo, una copia única sobre el duplicada obtenido
desde ella, etc.) y a aquél que debe ser utilizado para obtener una reproducción.
En la técnica cinematografica clasica estos criterios estan suficientemente definides y es
relativamente sencillo establecerlos en cada caso; en la electrónica, aunque son profundamente similares, puede ser imposible establecerlos si no se ha seguido directamente toda la
producción de una película.
Desde el punto de vista de la conservación, cuando se trata de copias o de soportes
electrónicos, es preferible utilizar un criterio que, sin duda, puede ser excesivo: toda copia,
fotoquímica o electrónica de be ser considerada única en cuanto que no se tenga noticia fiable
de su original. Los duplicades fotoquímicos y los soportes profesionales electrónicos deben,
en principio, recibir el tratamiento de materiales para la conservación, matizado, en el segundo
grupo, por el conocimiento que se tenga sobre la conservación del original.
Las filmotecas han conseguido, presionando sobre los fabricantes y productores, mejorar
las condiciones de conservación de los materiales, es necesario perseverar en este terrenc.
Si aprendemos a movernos en el territorio real, donde hay que moverse con lo que hay,
tendremos muchas posibilidades de actuación; si nos dejamos arrastrar por pretensiones
infundadas o engañar por especialistas y vendedores, destruiremos nuestros materiales.
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Si aceptamos la presencia en el mercado (comprandolos, que es como se acepta la
presencia en el mercado) de productes electrónicos de baja calidad (por ejemplo: cintas
baratas); si nos dotamos de instalaciones técnicas innecesarias; si ampliamos nuestras
colecciones de uso mas alia de lo necesario; si traemos o retenemos en nuestros almacenes
materiales que estarían mejor conservades en otros archivos, estaremos comprometiendo
nuestra actividad y los propios materiales.
El drama que, para las filmotecas, ha supuesto descubrir lo que ignoraban sobre las
características químicas del triacetato (y la industria química sí lo sabia) nos ha obligada a
revisar otra vez todas las pretensiones de conservación.
Las películas son uno de los materiales mas delicades que se pueden conservar en los
archivos, exigen la intervención de especialistas de muchas disciplinas y no existen criterios
totalmente fiables ni para dirigir la conservación ni para valorar los materiales, pero merecen
todos los esfuerzos que podamos dedicaries porque, posiblemente, constituyan el legado
cultural mas característica de nuestro siglo.
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LA CONSERVATION DES PHOTOGRAPHIES SUR SUPPORT VERRE
Bertrand Lavédrine
Pendant une centaine d'années, approximativement de 1850 à 1950, le verre est un
matériau de prédilection pour la photographie. Transparent, plan, rigide, inerte, ses qualités le
conduisent à être utilisé dans de multi pies procédés négatifs et positifs. Supplanté après guerre
par les polymères synthétiques, il reste encore irremplaçable pour certaines applications de
photographie scientifique.
Les co ll ections de photographies sur verre constituent le plus souvent des fonds
photographiques de la plus grande importance tant par le nombre que par la qualité
des images conservées. Délaissées ou ignorées dans le meilleur des cas, mutilées
parfois, certaines collections ont connu parle passé un sort peu enviable. Aujourd'hui
il s'agit de mettre en oeuvre des techniques de préservation appropriées à cette masse
de documents. Pour ce faire il est nécessaire d'une part de bien identifier les
différentes catégories d'images présentes dans la collection et, d'autre part, impératif
d'appliquer les principes de la conservation préventive par Ie controle de l'environnement
: choix de la température, de l'humidité , des conten ants. Dans un deuxième temps, des
traitements de conservation ou de stabilisation peuvent être envisagés sous la direction
de restaurateurs spécialisés. Ces différents points vont être abordés.

I. La nature du verre , rappels technologiques sur la constitution et la fabrication du verre
Le verre courant est obtenu en refroidissant de la silice fondue suffisamment vite pour éviter
qu'elle ne cristallise. L'augmentation importante de la viscosité du composé qui accompagne
cette baisse de température n'autorise pas l'organisation des atomes entre eux pour donner
un estructure cristalline. La formation d'un verre est done, avant tout, un phénomène cinétique.
La température ambiante est suffisamment basse par rap port au point de fusion pour éviter tout
réarrangement. Ce composé amorphe possède néanmoins certaines des propriétés d'un
composé cristallin comme la fragilité et la dureté.
La silice est le principal constituant des verres domestiques. (Rappelons que, pour des
usages particulierson peutfaire des verres à partir d'oxydes de bore. d'arsenic, de phosphore...).
L'unité de base est majoritairement Si02 , d'autres composés sont introduïts en quantité moindre
mais jouent un róle extrêmement important. L'addition d'oxydes de sodium ou de potassium
permet d'abaisser considérablement le paint de fusion qui passe de plus de 1700°C à moins
de 900°C 1 ! lis présentent cependant l'inconvénient d'augmenter la solubilité du verre; pour y
palli er on rajoute des stabilisants com me des oxydes de calcium, de magnésium, d'aluminium.
La composition du verre est, de ce fait, assez com plexe et il n'y a pas un verre mai s une infinité
de formulations possibles que l'on regroupe par famille :
verres à la chaux sodée
verres potassiques
verres au plomb
verres au borosilicate
verres à l'aluminosilicate etc ...
Cette complexité se retrouve dans les verres utilisés en photographie et conduïra à un
comportement différent dans le temps. Sur une même collection de négatifs au collodion sur
plaques de verre au collodion datant du 19ème siècle, McCormick GoodharF a trouvé des
verres à la chaux sodée de compositions très diverses (tableau A) susceptibles d'expliquer
certaines altérations.
L'analyse faite par S. Barger3 sur d'autres verres utilisés aux Etats-Unis pour la protection
des daguerréotypes, révèle encore des différences de composition importantes comme on
peut le vair dans le tableau B.
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A cette hétérogénéité de composition, il faut ajouter certains défauts li és à la fabrication des
verres au 19ème siècle comme la présence de bulles, le manque de planéité, une épaisseur
irrégulière ... La qualité des verres s'est beaucoup améliorée à l'aube du 20ème siècle, les
nouvelles techniques de fabrication ont permís de produí re des plaques avec un e plus gran de
régularité dans la constitution chimique et avec des caractéristiques physiques très contrólées .

11. Le verre support des photographies
1. Les négatifs
Utiliser le verre comme support a sans doute été une des préoccupations des pionniers de la
photographie, comme le révèlent les expériences de John Herschel en 18394. Quoi de plus légitime
en effet que de remplacer la feuille de papier employée jusqu'alors pour les négatifs, par un matériau
plus transparent, plus ri gide, plus plat. La difficulté réside dans l'accrochage des sels photosensibles
sur cette plaque : il faut trouver une substance transparente, se fixant sur le verre et n'abaissant pas
trop la photosensibilité. On utilisera chronologiquement l'albumine, Ie collodion, la gélatine. Ces trois
composés marquent les grandes périodes de l'histoire de la photographie.

Le procédé à l'albumine5(1847-1860)
Dès 1847, Abel Niepce de Saint Victor réussit à sensibiliser une couche d'albumine (blanc
d'oeuf) étendue sur une plaque de verre . Ce procédé, qui porte parfois le nom de Niepcéotypie
ou Niepçotypie et qu'il ne faut pas confondre avec celui de son illustre causin Nicéphore
Nie pce, représente Ie premier procédé négatif s ur plaque de verre . Ces plaques négatives ont
la même sensibilité que les calotypes mais produisent des clichés d 'une grande finesse qui
trouvent leur application dans la prise de vue de monuments ou de paysages.
La préparation de la couche albuminée est assez délicate et requiert de la part du
photographe une certaine expérience. Une plaque de verre est méticuleusement polie puis
recouverte d'un mélange d'albumine contenant de l'iod u re et du bromure de potassium. Après
séchage cette couche est sensibilisée par trempage dans une solution d 'acide acétique et de
nitrate d'argent, puis mise à nouveau à sécher. L'exposition dure de 5 à 30 minutes. La plaque
est développée en la recouvrant, alternativement. d'une solution d'acide gallique, puis d'une
solution de nitrate d'argent jusqu'à obtenir l'intensité désirée. Ce développement pe ut être fait
plusieurs jo urs après la prise de vue, contrairement au procédé au collodion humide. La plaque
est ensuite fixée et lavée. Ces clichés à l'albumine ne sont pas systématiquement vernís.
Le procédé au col/odion sec et humide ( 1851-1885)
Suggérée par Gustave Legray mai s appliquée avec succés par Frederick Scott Archer en
1851 , l'utilisation du collodion marque un e gran de époque de l'histoire de la photographie qui
s'étend approximativement jusque vers les années 1880-1890. Le collodion est un polymère de
synthèse obtenu à partir de la cellulose par nitration. C'est du nitrate de cellulose dissous dans
un salvant organique (éther, alcool, acétate d'éthyle ... ). La supériorité indéniable du procédé
au collodion humide sur le procédé à l'albumine réside dans sa grande sensibilité qui permet
"de compter les temps de pose non plus en minutes mai s en secondes·. En contrepartie il faut,
impérativement, traiter la plaque dans les minutes qui suivent sa préparation et son insolation,
pendant qu'il est encore humide; d'ou l'appellation collodion humide. Ce handicap est minime
pour la photographie en studio mais il devient aigu pour les premiers "reporters" qui sont
contraints de transporter leur laboratoire sur les lieux de la prise de vue.
La préparation des plaques est similaire à celle décrite pour le procédé à l'albumine.
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Le collodion sec {1855-1885)
Après la découverte du collodion humide les recherches se focalisent sur l'élaboration d'un
procédé aussi sensible mais dant la m ise en oeuvre ne soit pas limitée par des délais aussi brefs. Le
principe est d'introduire des "préservateurs", substances hygroscopiques chargées de maintenir à
l'intérieur du collodion une certaine humidité. De multi pies formulations sant examinées et publiées,
on conseille l'emploi de sucre, de miel, de tanin, de café, de thé, de dextrine( ... ).
En recouvrant la couche de collodion par u ne couche d'albumine, Tau penat réussit en 1855
à préparer des plaques donnant des images d'une grande finesse et pouvant être conservées
plusieurs semaines avant leur utilisation. Cependant les résultats ne sant pas à la hauteur des
espérances , la sensibilité reste toujours faible .
Un autre procédé, dérivé du collodion sec , s'il ne connait pas un large succés, préfigure
l'apparition des procédés industriels. li s 'agit de l'émulsion au collodion commercialisée par la
Liverpool Dry Plate & Photographic Printing Company, en 1867. Jusqu'alors les plaques étaient
enduites de collodion puis sensibilisées. L'innovation consiste à recouvrir, en une seule
opération , la plaque de verre, de collodion contenant les sels sensibles.

Le procédé au gélatino bromure d'argent (1878-1940)
Utilisée, dès 1839, par Fox Talbot pour encoller ses papiers salés, la gélatine prend une place
importante dans l'histoire de la photographie. Cependant, e' est seulement aux alentours de 1880
qu'elle devient Ie médium indispensable pour la préparation de surfaces sensibles. On doit à Richard
Leach Maddox d'avoir préparé, en 1871 , la première émulsion au gélatino bromure d'argent. Ce
procédé est universellement adopté, après 1878, quand Benett découvre qu'en chauffant l'émulsion
photosensible, pendant quelques heures, la sensibilité est augmentée de façon extraordinaire. La
grande différence technologique dans la préparation réside dans l'utilisation d 'une émulsion. Avec
le procédé à l'albumine ou au collodion on opère en deux temps, d 'abord la plaque est recouverte
du polymère, celui-ci est ensuite sensibilisé par trempage. Dans le procédé au gélatino-bromure
d'argent on recouvre la plaque de verre d'une solution tiède de gélatine qui contient en suspension
les sels photosensibles. Celle-ci est péparée très simplement en ajoutant à la solution gélatine du
bromure de potassium et du nitrate d'argent. 11 se forme alars une suspension de couleur blanche
constituée de bromure d'argent. Cette émulsion est chauffée quelques heures; pendant cette
opération, appelée maturation, les cristaux de bromure d 'argent se recombinent entre eux et la
sensibilité augmente. On laisse refroidir puis, une fais la gélatine prise en masse, elle est découpée
en "nouilles" qui sant lavées à l'eau froide afin d'éliminer les produïts résiduels solubles. L'émulsion
est refondue puis coulée sur des plaques de verre. Ces plaques sant ensuite découpées à des
formats standardisés: 6x9, 9x12, 13x18, 18x24 ... Après la prise de vue, elles sant développées, fixées
et lavées, parfois vernies et retouchées.
La plaque au gélatino bromure d'argent allie une sensibilité accrue à une simplicité
d'utilisation inégalée. Ces émulsions sant sensibilisées à un domaine spectral beaucoup plus
large que ne l'étaient les plaques au collodion ... Alars qu'une plaque de verre au collodion
humide doit être exposée et traitée dans les minutes qui suivent sa préparation , la plaque de
verre au gélatino-bromure d 'argent peut se conserver pendant de longues périodes avant
d'être utilisée. On peut done en fabriquer, stocker et distribuer dans le monde entier sans que
leurs caractéristiques se modifient. Des sociétés comme les Etablissements Lumière (France),
Agfa (AIIemagne), Eastman (USA), llford (G .B.) ... se développent rapidement.
2. Les positifs
La première photographie positive sur verre est réalisée en 1822 par Nicéphore Niepce et
semble être une reproduction d'une gravure représentant le pape Pie VIl. Cette plaque, offerte
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à l'époque au Général Poncet, fut accidentellement détruite.

11 faut cependant attendre
l'invention du négatif sur plaque de verre, pour que le positif sur verre connaisse un large
développement. A cette époque, Blanquart-Evrard, Lemoyne et d 'autres notent qu'une image
négative peut apparaltre positive sous certaines conditions d'observation; ainsi lorsqu'on p lace
un négatif à l'albumine sur un fond noir, il apparalt positif. On nomme ce genre d'images
"amphitypes" car elles sant à la fais négatives et positives. Cette technique est reprise, en 1854,
par James Ambrose Cutting pour être appliquée à des négatifs au collodion. Ainsi naissent les
ambrotypes.

L 'ambrotypie ( 1854-1880)
li n'y a pas de grandes différences technologiques entre la préparation d'un ambrotype et
celle d'un cliché sur verre au collodion. A la prise de vue l'image est sous exposée. En suite elle
est développée dans un révélateur acidifié avec de l'acide nitri que puis fixée et lavée. Une autre
méthode consiste à traiter la plaque, au sortir du bain de révélateur par un e solution de chlorure
mercurique. Celui-ci réagit avec l'argent pour former du chlorure d'argent et du chlorure
mercureux. Ces deux précipités insolubles ont un e couleur blanche, et confèrent à l'image des
reflets grisatres.
En présentant Ie cliché sur un fond sombre (couche de laque noi re appliquée surI e dos du
cliché, ou velours noir), il apparalt en positif. Les visages, les vêtements et bijoux peuvent être
retouchés avec de l'aquarelle ou des pigments dispersés dans une résine.
Les vues de /anterne magique et les vues stéréoscopiques
Les vues sur verre destinées à la projection sant bien antérieures à la découverte de la
photographie. Dès le 17ème siècle, on utilise dans les cours d'Europe des images peintes sur
verre pour les projeter avec des lanternes mag iques. L'utilisation de clichés photographiques
est à l'origine d'un renouveau de cette technique qui trouve de lar ges applications pédagogiques
ou distrayantes. Généralement pour confectionner ces imag es, la plaque négative est tirée par
contact sur une nouvelle plaque de verre albuminée ou collodionnée. Plus tard, à l'époque des
plaques de verre au gélatino-bromure d'argent, on trouve dans le commerce des plaques
spécialement conçues à cet usage. Ces vues sant ensuite couvertes par un passe-partout en
papier noir, doublées d'une plaque de verre et scellées à l'aide d 'une ban de de papi er gommé.
L'obtention d'épreuves stéréoscopiques se fait suivant Ie même schéma, cependant elles sant
rarement doublées. Ces épreuves sant parfois virées en sépia ou teintées.

Les photographies couleurs interférencielles (1891-1895)
C'est en 1891 que le physicien Gabriel Lippman fixe les prem ières photograph ies cou leurs
directement, par une méthode interférencielle. Une plaque de verre au gélatino-bromure
d'argent est exposée par le dos, l'émulsion étant en contact avec du mercure. Lars de
l'insolation, les rayons lumineux traversent la couche sensible et viennent se réfléchir sur le
mercure. li se crée alars un phénomène d'interférence entre la lumière incidente et la lumière
réfléchie, des ondes stationnaires se forment et les noeuds de ces vibrations impressionnent
l'ému lsion suivant un réseau propre à chaque longueur d 'onde. Après développement,
lorsqu'on observe le négatif par réflexion, sous une incidence convenable, la lumière va se
diffracter sur ces dép6ts d'argent et recréer l'impression colorée. Ce procédé qui suscite
beaucoup d'espoir, n'a que peu d'application. Malgré les recherches des frères Lum ière qui
parviennent à améliorer considérablement ce procédé et commercialisent des plaques
spécialement conçues à cet usage, les inconvénients du procédé restent un lourd handicap:
le temps d'exposition est long (plusieurs minutes), l'image est unique et, pour l'observer, il faut
la faire miroiter. Ce type de photographies est done relativement rare.
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Les diapositives cou/eurs
Les premières diapositives en couleurs datent de la fin du 19ème siècle. Leur préparation
est assez délicate et s'inspire des travaux de Louis Du cos du Hauran ( 1837-1920). Les ujet est
photographié trois fais en noir et blanc, successivement à travers les fi ltres bleu, vert et rouge.
Le négatif obtenu derrière le filtre bleu est tiré sur un papier à la gélatine bichromatée teintée
en jau ne, celui correspondant au filtre vert est tiré s ur un papi er dont la gélatine est teintée en
magenta et le dernier, sur une gélatine teintée en cyan. Ces trois images colorées sont
décollées de leur support papier et superposées. Le report minutieux des trois positifs
monochromes, s ur un même support opaque ou transparent, reproduit Ie modèle en couleurs.
L'existence de ce type de vues reste assez limitée. Elles sont aisément différenciées des
procédés couleurs à réseau qui apparaissent par la suite car elles sont moins denses, les
couleurs sont plus saturées et l'observation au microscope ne révèle aucune trame ou réseau.
Les diapositives cou/eurs à réseau
L'interposition entre la plaque de verre et la couche sensible d'une mosaïque trichrome va
donner naissance à u ne première génération de diapositives couleurs, qui connaTt ses heures
de gloire avec la plaque autochrome. Le 25 aoOt 1894, l'lrlandais John Joly dépose un brevet
sur un nouveau procédé de photographies en couleurs. On expose un négatif noir et blanc
derrière une multitude de filtres microscopiques bleus, verts, rouges réunis en une mosaïque.
U ne diapositive est faite à partir du négatif. Si on observe la diapositive à travers la mosaïque,
les couleurs sont restituées. De nombreux brevets basés sur ce principe sont déposés jusqu'en
1938; parmi eux citons les plus célèbres: Dufaycolor, Finlaycolor, Agfacolor et aussi les
Autochromes. Avec ce dernier apparalt le premier procédé de photographie couleurs, vraiment
populaire. Le succès de la plaque autochrome est incontestable etil se prolonge pen dant plus
de trente ans. C'est grace à plusieurs années d'efforts de Louis et Auguste Lumière que la
société Lumière peut commercialiser, en 1907, les premières plaques autochromes. 11 existe
cinq formats de plaques: (4,5x10,5), (6x13), (9x12), (13x18), (18x24cm). Lacouleur est recréée
par l'intermédiaire d'un réseau de fécules de pomme de terre (6000 à 7000 au mm2) teintées
en orangé, vialet et vert, obturées sélectivement parle dépót d'argent.
lli. La conservation préventive
Les conditions de conservation: nature des contenants, magasins d'archives, cond itions
climatiques, manipulations, sont des maillons essentiels qui jouent un róle déterminant dans la vie
d'une photographie. Les photographies sur support verre, comme toute photographie, doivent être
manipulées avec des gants,la transpiration pouvant,laisser des traces. Si elles sonttrès poussiéreuses,
on les nettoie délicatement à l'aide d'un pinceau doux à condition que l'image ne présente aucun
décollement ou écaillage. S'il ne comporte pas de trace de retouches, le cóté verre est traité avec un
chiffon propre imprégné d'un mélange eau-alcool. Un soin particulier doit être pris avec les négatifs
au collodion ,l'utilisation d'un solvantorganique peut en effet dissoudre lacouche image. L'intervention
d'un personnel non spécialisé ne doit pas aller au-deià de ces traitements. Aucune immersion de ces
images ne doit être tentée, les opérations plus poussées se faisant sous la responsabilité d'un
restaurateur de photographies.
1. Les conditions de conservation
Le controle des conditions thermohygrométriques et de l'environnement permet d'assurer,

à lui seul, la sauvegarde de la plupart des documents.
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L'humidité
L'humidité relative est un des facteurs primordiaux; en effet une humidité trop importante
conduit à des développements de micro organismes, favorise les attaques chimiques dans la
couche image (sulfuration) aín si que la corrosion de certains verres. Une humidité relative trop
basse, inférieure à 25 %, induit des tensions très importantes dans les couches de gélatine,
tensions qui peuvent produire un décollement.
Les variations importantes d'humidité relati ve sont aussi néfastes. L'humidité recommandée
se situe aux alentours de 35% H.R., avec une marge de variation de plus ou moins 3% H.R.
Le su ivi des variations d'humidité re lative se fait à l'aide d'un hygromètre. Si les cond itions
naturelles ne sont pas favorables, il est nécessaire de c limatiser les locaux d'archivage.
La température
L'augmentation de la température accélère les réactions de dégradation des matériaux. La
température recommandée pour l'archivage ne doit pas dépasser 21°C, avec une variation
limitée à ± 2°C. Cependant il peut être bénéfique de conserver certains procédés fragiles,
comme les négatifs sur plaque de verre au collod ion, à des températures comprises entre 16
·
et 18°C.
La lumière
Les courtes durées d 'exposition généralement requises pour le tirage de négatifs sur
plaque de verre ne sont pas de nature à produire des altérations, il faut cependant mettre en
garde contre l'action néfaste que peut avoir une irradiation prolongée, en particulier sur des
plaques au collod ion ou des plaques autochromes. De surcroTt, à l'action des radiations U.V.
et visibles peut s'ajouter un échauffement superficie! qui dessèche la couche de gélatine
provoquant décollement et craquelures.
La pollution
L'air est chargé en gaz polluants (anhydride su lfureux, oxydes d'azote, ozone, péroxydes)
provenant essentiellement de la circulation automobile et des échappements industriels, mai s
ils sont générés aussi par des matériaux de mauvaise qualité: plastiques, bois, peintures à
l'huile, vernís ou produits d'entretien. Les photocopieurs, les imprimantes laser libèrent de
l'ozone repérable à son odeur caractéristique.
Tous ces produ its sont extrêmement agressifs vis-à-vis de l'argent. 11 est enfin recommandé
de filtrer l'air pour le débarrasser des partícules minérales et organ iques en suspension qui
peuvent se déposer su r les images et avoir une action destructrice.
2. Le choix des contenants
Les photographies ne doivent jamais être conservées dans les boTtes d'origine vendues
avec les surfaces sensibles. Celles-ci sont constituées de carton de mauvaise qualité.
Les bo/tes et pochettes
Le papier est un des matériaux Ie plus sOr à employer po ur la conservation des photographies
sur verre. Cependant n'importe quel type de papier ne peut convenir; ainsi, le papier cristal
encore couramment utilisé de nos jours, n'offre pas les garanties nécessaires pour l'archivage
de longue durée.
11 est recommandé l'emploi d'un papier chimiquement stable, à base de fibres de coton ou
de pête à papier dont le pourcentage en alpha-cellulose est supérieur à 87 %. 11 ne doit contenir
ni colorants ni produits susceptibles d 'endommager l'image par migration ou en se décomposant.
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Représentation schématique des différents types de photographies sur verre
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li est impératif qu'il ne conti en ne pas d'impuretés chimiques, en particulier des dérivés sulfurés,
de la lignine ou des péroxydes. Son encollage est neutre. Ce sant des papiers dits permanents.
Pour limiter l'acidification au cours du temps, les fabricants introduisent dans la pate de certains
papiers permanents un tam pon basique, généralement du carbonate de calcium, qui neutralisera
les dérivés acides. Ces papiers à réserve alcaline de 2 à 3% (en poids), ont un pH situé aux
alentours de 8. Leur emploi esttout à fait recommandé po ur Ie conditionnement des photographies
sur plaque de verre.
Chaque plaque est protégée par une pochette. Selon le format des documents et leur
fragilité, il est possible de choisir entre différents modèles ouverts sur un ou deux cotés, avec
ou sans rabats. Pour les plaques de verre, la meilleure solution consiste à opter pour des
pochettes à quatre volets. Les enveloppes conten ant les plaques peuvent être rassemblées par
petites quantités, à plat. dans des boTtes en carton, métal ou plastique qui ne sant pas fermées
de façon étanche afin d'autoriser un renouvellement de l'air. li est ce pen dant conseillé de ranger
ces plaques de verre verticalement, posées sur leur plus grand chant, par petit nombre, dans
des casiers.
Pour inscrire des indications sur la pochette, on se sert de crayon à papier ou d'encre de
Chine. Certains photographes avaient l'habitude de référencer leurs négatifs sur plaque de
verre en grattant l'émulsion avec un scalpel. Ces négatifs présentent. aujourd 'hui, des
décollements de gélatine qui prennent naissance à ces endroits. Cette méthode de marquage
a heureusement disparu. li existe des marqueurs adaptés pour les négatifs. Les indications sant
portées cóté verre, sur le bord.
Les plastiques
De nombreuses matières plastiques sant inadaptées à la conservation des photographies
parce qu'elles sant susceptibles de se dégrader et de libérer des produïts nocifs comme des
plastifiants, des dérivés chlorés ou nitrés. Pour cette raison, le chlorure de polyvinyle (P.V.C. )
est prohibé en conservation parce qu'il libère de l'acide chlorhydrique et renferme , souvent,
trop de plastifiants. Plusieurs altérations provoquées par ces pochettes ont été signalées. El les
se caractérisent par le dépót de gouttelettes huileuses à la surface des d iapositives. Les
polymères synthétiques préconisés sant le polyester, le polyéthylène, le polypropylène.
Cependant ces plastiques sant hermètiques. li peut se produire, en cas de refroidissement de
l'atmosphère, une condensation à l'intérieur de l'enveloppe. On peut observer alars un
développement de microorganismes et un collage de la couche de gélatine sur le plastique.
Le Tyvek est un non-tissé en polyéthylène. li est opaque, ressemble à du papier mais offre
une plus grande résistance à la déchirure. 11 peut être utilisé pour la conservation des
photographies et sa surface rugueuse limite les effets d'adhérence.
Le mobilier
Pour les armoires et les étagères il est préférable d 'éviter le bais qui peut produire des
émanations susceptibles d'endommager les photographies. Plusieurs types de métaux peuvent
avantageusement le remplacer: le métal chromé , l'aluminium anodisé et le fer recouvert d 'une
couche de peinture cuite au four ou d'une peinture époxydique. Ce type de peinture est
particulièrement résistant, de plus il ne dégage pas de salvant.

3. L'entreposage
L'aire d'entreposage doit être assez spacieuse pour placer rationnellement les collections
et les manipuler sans risque. L'espace est cependant volontairement limité pour pouvoir
circonscrire tout sinistre et control er efficacement les conditions thermohygrométriques en cas
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de climatisation. Dans ce cas Ie local d'entreposage est séparé des locaux par un sas d'accés.
Les collections doivent fai re l'objet d'inspections régulières. L'équipement contre l'incendie doit
prendre en considération la spécificité des matériaux conservés (cf. Les mesures d'urgences).
4. Les mesures d'urgence

!nondation
Une inondation produït de graves dommages. Qu'elles soient au collodion ou à la gélatine,
les plaques supportent mal une immersion prolongée. li est impératif de prendre des mesures
préventives drastiques comme celles de déplacer les collections hors de lieux inondables, de
supprimer Ie passage des tuyaux d'eau ou de vapeur dans la pièce, de remplacer les systèmes
d'extinction automatiques à eau (sprinkler) par des systèmes à gaz inerte (halon , dioxyde de
carbone, lnergen ... ).
Si les plaques sont inondées par des eaux sales, il faut les rincer avec de l'eau froide (moins
de 15°C), éventuellement contenant un agent mouillant (Kodak photo-floo) et les laisser sécher
à l'air libre, à plat. En aucun cas, il ne faut laisser sécher les images par paquet ou dans leur
pochette, il serait difficile par la suite de les séparer. 11 est probable que la quantité de
documents inondés soit telle que les opérations de séchage, à l'air libre, réclament trop de
place. li faut alars les congeler et les traiter petit à petit par décongélation et séchage à l'air.
Cependant les négatifs au collodion, les autochromes, les diapositives couleurs ne doi vent pas
être congelés s'ils ont survécu à l'inondation. La lyophilisation6 , le séchage par micro-ondes7
ont été expérimentés mais les résultats ne sont pas totalement satisfaisants.
Traitement des locaux infestés par les microorganismes
Les documents sont évacués pour être traités en autoclave (cf. altérations biologiques).
Pendant que l'aire d'entreposage est vide on peut procéder à sa désinfection. li y a peu de
temps encare on utilisait à cette fin un e pulvérisation de Caequartyl BE8 . Aujourd'hui ce produït
n'est plus commercialisé et de nouvelles techniques, comme la nébulisation de formaldéhyde,
sont à l'étude9 . Les insectes sont éliminés par une sublimation de lindane à rai son de 1,5 g/m3,
ou de fluorure de sulfuryl 10.
5. Le contretypage des images en noir et blanc 11
Pour un usage répété , un prêt, on substituera un contretype à l'original qui risque d'être bri sé
au cours de fréquentes manipulations. Les plaques devant subir des restaurations délicates
doivent être systématiquement dupliquées.
Avant la duplication, l'original est soigneusement nettoyé.
li est préférable de copier les documents par contact, on limite ainsi les défauts que pourrait
introduire un intermédiaire opti que com me un agrandisseur. Cette copie conserve Ie format de
l'original. Cependant Ie tirage par contact demandant un e certaine pression du négatif contre
le plan-film pour obtenir une netteté parfaite, on utilise un chassis-presse ou un chassis
pneumatique. Certaines plaques de ver re anciennes gauches, fragilisées ou fêlées peuvent se
briser sous l'effet de la pression. Une couche au collodion boursouflée ou écaillée risque
également d 'être endommagée. 11 est alars souhaitable d'utiliser un agrandisseur.
La surface sensible doit avoir un grain fin et un grand pouvoir séparateur. La duplication en
deux étapes permet une meilleure qualité de reproduction , la gamme des tonalités de gris
restituée est beaucoup plus étendue, et la perte de définition très minime. Bien qu'elle soit d'un
coOt supérieur à l'utilisation d'un fi lm autopositif, cette méthode est particul ièrement recommandée
pour les négatifs anciens. On réalise d'abord un intermédiaire par contact (sur plan-film
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polyester) qui a des tonalités inversées pu is on le duplique, à son tour, pour obtenir une copie
aux mêmes tonalités que l'original. Les films utilisés pour la duplication sont développés selon
les indications des fabricants. Pour leur assurer une bon ne conservation, i ls sont fixés dans un
fixateur "rapide", puis lavés abondamment à l'eau courante en utilisant éventuellement un
auxiliaire de lavage. Enfin, la résistance de l'image à la pollution est accrue par un ba in de vi rage
à l'or, au sélénium ou au sulfure.

IV. Les altérations et les techniques d'intervention
1. Altérations du verre
Altérations physiques (cassures et fêlures)
Les grands handicaps du verre au niveau de la conservation sont le poids et la fragilité. De
nombreuses plaques ont été cassées par maladresse, inattention, stockage inadéquat ou manipulations
dans des locaux trop exigus. Le tirage par contact de négatifs anciens à l'aide d'un chassis-presse
manuel ou pneumatique trop puissant amène parfois la rupture des négatifs sur plaque de verre
insuffisamment plans. Les plaques fêlées sont très délicates à traiter, le seul fait de les manipuler
risquant à tout moment de prolonger la fêlure et de conduire à la cassure.

Traítement des plaques cassées
Différentes interventions sont possibles, elles ont comme unique but de ne pas risquer, à l'avenir,
de perdre ou de recasser les morceaux. Pour cela on redonne un semblant d'unité au document par
une technique de remontage adaptée (doublage, passe-partout) ou par recollage.
Enfin il existe une dernière technique très périlleuse applicable uniquement aux procédés
au gélatino-bromure d'argent : le pelliculage.
En attente de tout traitement, il est conseillé de rassembler les morceaux afin de réaliser un
duplicata soit par contact, soit en les plaçant sur un plaque de verre dans le passe-vues d'un
agrandisseur. Le duplicata obtenu peut être ensuite retouché afin d'estamper la marque de la
cassure. Chaque morceau est, ensuite, enveloppé dans du papier japon et l'ensemble est
conservé dans une boí'te sur laquelle on inscrit visiblement "attention plaque cassée".
Le remontage sous passe-partout est plus long à réaliser. Dans un carton, de même
épaisseur que le verre, on évide des parties suivant la forme de chaque morceau. Le carton
évidé est contrecollé sur un carton plein de même dimension. Les fragments de la plaque de
verre sont enchassés dans les parties ajourées. Une couverture en carton est ajoutée pour
maintenir les morceaux 12.. Un montage analogue mais plus simple a été appliqué aux Archives
Nationales13 (USA). Les morceaux sont déposés sur un carton de façon à reconstituer l'image
en prenant soin , cependant, de les espacer d'environ un centimètre. Sur le périmètre on colle
des bandes de carton de même épaisseur que la plaque. De petits morceaux de ce même
carton sont régulièrement col lés dans les interstices en butée contre la tranche de chaque
pièce de verre. Chaque fragment est ai ns i prévenu contre tout déplacement latéral. L'ensemble
est protégé par une couverture cartonnée. Ces montages sont rangés à plat dans des boí'tes
sur !esquelles est clairement indiqué "attention plaques cassées, manipuler à plat".
Doublage des plaques cassées
C'est une technique ancienne appliquée aux plaques cassées et fêlées. Elle consiste à
maintenir les morceaux entre deux plaques de verre découpées aux mêmes dimensions.
L'ensemble est maintenu en sertissant les bords avec un ruban adhésif. Ce montage a
l'inconvénient de ne pas favoriser Ie renouvellement de l'air. Certains produïts de décomposition

11 2

La conservation des photographies sur support verre

peuvent être emprisonnés et accélérer la dégradation des images (procédé au collodion). Un
refroidissement brutal peut, de surcroTt, produire à l'intérieur du montage une condensation qui
sera à l'origine d'un développement de microorganismes ou d'un collage de la gélatine sur le
verre de doublage (procédé au gélatino-bromure).
Recollage des morceaux
li existe, aujourd'hui, à la disposition des restaurateurs, de nombreux adhésifs pour le verre.
Les plus couramment appliqués pour la restauration d'objets en verre sont :
les époxydes
les acryliques
les cyano-acrylique
les polyorganosiloxanes (silicones)
Dans la famille des polyorganosiloxanes existent d'excellents adhésifs pour le verre. Leur
structure chimique est proche de celle du verre , ils allient une bonne adhérence à une
excellente durabilité. Leur viscosité importante les rend cependant difficiles à mettre en oeuvre
pour la restauration des photographies sur plaque de verre. L'enduction des bords des
morceaux de la plaque conduit toujours à un dép6t excessif lors de l'assemblage, le surplus
déborde et vient se répandre sur l'image. Une quantité résiduelle d'adhésif trop importante
créée un joint souple. Enfin aucune étude n'a encore été consacrée à l'influence des sousproduïts de réaction, en général de l'acide acétique, sur l'image photographique.
Toutes ces raisons font que les polyorganosiloxanes sont écartés pour la restauration des
photographies. Quant aux résines cyano-acryliques, elles n'ont pas un grande stabilité dans
le temps et le joint peut se rompre de façon imprévue. Seules les résines époxydiques allient
une facilité de mise en oeuvre et une bonne durabilité malgré leur tendance à jaunir dans le
temps. Deux marques d'adhésifs ont été préconisées pour les négatifs sur plaque de verre 14:
I'Ablebond 342-1 et I'HX Tal-nyl 1.
Les morceaux à recoller sont maintenus en appl iquant , c6té verre, des petits morceaux de
bande adhésive (3M no 810), d'un à deux millimètres de largeur, collés perpendiculairement
à la brisure, tous les centimètres. La colle est ensuite déposée ponctuellement, à intervalle
régulier sur le c6té verre. La colle migre par capillarité entre les fragments de plaque. Après
environ une heure la colle superflue est éliminée du verre en passant un coton tige imprégné
d'acétone. La plaque est laissée plusieurs jours à sécher à l'air ; enfin, les morceaux de ruban
adhésif sont éliminés.
Pen dant les opérations de recollage , la plaque est maintenue Ie plus verticalement possible,
sur un petit chevalet, de sorte que la colle ne déborde pas du c6té image.
L'util isation de col les époxydiques en photographie est cependant peu répandue en rai son
du caractère irréversible de l'intervention.
Transposition de l'image
La transposition, appelée plus couramment pelliculage, est connue depuis que la
photographie sur verre existe et de nombreu ses méthodes ont été décrites dans la littérature15 .
Ce traitement est uniquement applicable aux négatifs ou positifs au gélatino-bromure d'argent.
On tanne d'abord le négatif dans une solution de formol dilué au vingtième puis on décolle la
couche image dans un e solution d'acide fluorhydrique à environO, 1%. Après rinçage, l'image
est reconstituée sur un non-tissé en polyester que l'on a humidifié, puis celle-ci est transférée
sur une plaque de verre gélatinée, pendant que la gélatine est encore tiède. On élimine alors
le non-tissé et on laisse sécher à l'air. Cependant, même si les morceaux d 'image ont été
soigneusement mis bord à bord, on observe, au cours du séchage, une légère rétraction de
l'image qui se traduït par l'apparition d'un réseau de fissures que seule la retouche permet de
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masquer. Une autre technique a été appliquée par I. Galambos 16 . Les morceaux de plaque sont
réunis, cóté émulsion vers le haut, sur une plaque de verre , de même dimension , enduite de
vaseline. Les fentes sont comblées avec une solution de gélatine tiède à 3 %. Après séchage,
on enduit la surface de la plaque d'une couche de gélatine. On laisse sécher puis on procède
au pelliculage suivi du transfert sur un e nouvelle plaque de ver re tel que décrit précédemment.
Ce mode opératoire permet d'éviter l'étape délicate de la reconstitution de l'image à partir des
morceaux de gélatine décollés. Néanmoins toutes ces techniques d'intervention sont très
périlleuses. Si elles sont décrites, elles ne sont que très rarement appliquées. L'image est
soumise à des conditions très drastiques, les résultats sont hasardeux et peuvent conduire à
une perte totale de l'image.
Restauration des plaques fêlées
Parfois le support verre est fêlé, voire cassé , sans que l'image soit touchée. Ces plaques
sont, bien entendu, les plus fragiles car tout faux mouvement peut rompre la fine pellicule qui
maintient, à elle seule, la cohésion de l'ensemble. li faut soit doubler la plaque, soit appliquer
sur le verre un ruban adhésif de consolidation le long de la fêlure.
Altérations chimiques du verre
Les verres utilisés jadis en photographie ne sont pas toujours stables chimiquement.
L'adjonction d'une quantité trop importante de sou de Iors de la fabrication po ur abaisser le point
de fusion, les rend sensibles aux variations de l'humidité. On observe une dissolution du verre
qui se produït en deux étapes. Le sodium est extrait du verre, substitué par un proton, et se
dépose en surface sous forme d'hydroxyde.
-SiO.Na + H20

--------> -SiOH + NaOH

Ce dépót de sou de accrolt considérablement Ie pH, lorsque celui-ci est suffisamment élevé
(supérieur à 9), le verre est attaqué: il y a rupture dans le réseau de liaisons Si-O et formation
de gel de silice. La vitesse de cette attaque double à chaque augmentation d'une unité de pH
ou une augmentation de 10°C de la température 17 . Ces altérations se traduisent par une
opacification ou par des dépóts blanchatres, parfois visqueux et surnommés transpiration du
verre. L'analyse a révélé entre autres la présence de gel de silice, de silicate de sodium 18.
li semble exister une étroite corrélation entre la dégradation du support verre et certaines
altérations de l'image. Les négatifs au collodion dont le support verre se révèle stab le ne
présente pas de signe particulier d 'altération de l'image ou du vernis 19 tandis que sur les verres
trop riches en soude on note un jaunissement du vernis, sans doute dO à une réaction de
saponification 20 , et l'adhésion de la couche image est réduite: il apparalt des craquelures et des
décollements.
3. Quelques altérations de la couche image
11 n'est pas possible d'aborder toutes les altérations qui apparaissent sur les divers
procédés précités. Nous nous limiterons aux plus courantes, visibles sur les procédés au
collodion et au gélatino-bromure d'argent. li est tout d'abord indispensable de différencier ces
deux procédés. La couleur de la couche image qui est généralement plus chaude sur les
plaques au collodion est un ind ice révélateur mai s pas toujours suffisant. C. McCabe21 a en effet
identifié dans les collections de nombreuses plaques au collodion présentant les mêmes
colorations que les plaques au gélatino-bromure. li faut done un peu d'expérience et se fier à
plusieurs indices (tableau C).
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Altérations physiques
Très localisés sur des plaques au collodion (boursouflures, écaillages), les décollements de
la couche image sont parfois spectaculaires sur des plaques au gélatino-bromure d'argent.
lis sont dus à une préparation défectueuse ou à l'emploi d'un verre de mauvaise qualité. Les
conditions climatiques jouent néanmoins un r61e important en particulier sur les procédés à la gélatine.
Lorsque l'humidité relative augmente, la couche de gélatine se dilate en épaisseur, elle a aussi
tendance à se dilater latéralement exerçant ainsi une tension latérale au niveau de son attache sur
leverre. Lorsque l'humidité relative diminue, la gélatine se contracte et des tensions inverses s'opèrent
à l'interface verre-gélatine. Ce cisaillement répété finit par produire le décollement de la couche
image. Ces décollements sont amorcés à des endroits déjà fragilisés de l'image: rayures, bords de
la plaque, et ils se propagent parfois de façon concentrique "en escargot" com me cela a été noté sur
certaines plaques d'Atget. Lorsque Ie décollement de l'image est limité à de petites plages, la plaque
est doublée par un autre verre. Ce doublage peut s'avérer délicat; si l'atmosphère est trop sèche, les
morceaux de gélatine onttendance à s'enrouler. Poury parvenir il faut se placer dans une atmosphère
plus humide. On prend alars soin de ne pas sceller les deux plaques de façon trop étanche afin d'éviter
une condensation à l'intérieur du montage. Certaines interventions plus radicales comme le
pelliculage et le transfert sur un nouveau support ont été décrites.
Sur les autochromes la couche image est très prompte à se détacher du support; il suffit
d'observer Ie bord de plaques qui n'ant pas été vernies , la piu part présentent des amorces de
décollement. Aucun traitement n'a encare pu être préconisé étant donné la structure com plexe
de ces plaques, la meilleure protection consiste à doubler la plaque.
Les rayures et abrasions menacent particulièrement les plaques au collodion et à l'albumine.
Les couches sont peu épaisses et friables .
Altérations chimiques
L'argent s'oxyde très facilement lorsqu 'il est en contact avec des gaz polluants, des
impuretés ou des produïts résiduels. Ces attaques local es ou s ur toute la surface du négatif se
traduisent par u ne décoloration et un affaiblissement. Dans les plaques au collodion, Ie vern is
protège l'image centre ce type d'agression ; il suffit d'observer des plaques non vernies , l'argent
est très attaqué. Les images au gélatino-bromure sont rarement vernies, la gélatine assurant
en partie cette fonction protectrice.
La sulfuration
Certaines taches sont dues à des sels résiduels aux traitements, en particulier les sels de
fixateurs non éliminés au lavage. L'attaque de l'image ne se fait qu'en présence d'humidité. Le
processus se déroule en p lusieurs étapes: d'abord le thiosu lfate se décompose en acide
sulfureux et en soufre. Celui-c i se combine à l'argent pour former du sulfure d'argent noir qui
se transforme à son tour, sous l'influence de l'humidité, en une variété allotropique jaune. La
sulfuration se traduït done par un jaunissement des parties sambres du négatif. Ces altérations
sont rares sur les plaques au collodion , d 'une part parce qu 'elles étaient souvent fixées à l'aide
de solutions de cyanure; et d'autre part, la couche de collodion étant très fine et hydrophobe,
elle retient très peu de produïts.
U ne autre altération est conséquente à l'emploi d 'un bain de fixage usagé. li reste al ors dans
l'émulsion des complexes argentithiosulfates non solubles qui se décomposent en sulfure
d'argent et en thiosulfate . Les parties claires de l'image se couvrent de taches; par ailleurs
l'argent métallique est attaqué.
Un traitement par "blanchiment-redéveloppement" peut redor:mer à l'image son aspect
primitif, il peut aussi conduire à sa destruction! L'image argentique est d'abord oxydée par le
bain de blanchiment, puis développée.
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Le miroir d'argent
L'apparition, sur les négatifs au gélatino-bromure d'argent, d'un miroir d 'argent est très
fréquente. C'est une couche d'argent métallique formée d 'atomes d'argent qui se sont
détachés des filaments, ont migré et se sont redéposés en surface. Les mauvaises conditions
de conservation et l'humidité en sont les principales responsables. Les péroxydes dégagés par
les contenants de médiocre qualité provoquentégalement l'apparition de taches microscopiques
rougeatres. Le miroir d'argent se forme dans les endroits les plus denses en argent (zones
sambres). Lorsqu'on observe la plaque en lumière réfléchie , il apparaTt avec des reflets bleutés
tandis qu'en lumière transmise c 'est un voile jaune.
Cette couche très fine peut être éliminée par abrasien ou chimiquement. Plusieurs
traitements dont celui au thiosulfate d'ammonium, à la thiourée, ou encare à l'iode alcoolique
ont été étudiés. Aucun de ces traitements n'est pleinement satisfaisant car ils s'opèrent en milieu
aqueux, ce qui peut endommager les négatifs sur plaque de verre à plus ou moins long terme.
11 n'est done pas souhaitable d'intervenir sur ces plaques d'autant que, bien souvent, cette
altération n'empêche pas de faire un bon tirage.
Les traitements correctifs
Les conditions aléatoires de prises de vues ont souvent conduit les photographes à
pratiquer des traitements chimiques pour corri ger la densité des négatifs. En effet, les durées
d'exposition étaient déterminées empiriquement et les négatifs que l'on obtenait n'étaient pas
assez denses pour permettre un bon tirage. Le photographe appliquait aux négatifs au
gélatino-bromure un traitement de renforcement. Le renforcement à l'iodure mercurique ou au
chlorure mercuri que est très simple d'emploi mai s l'image intensifiée se conserve mal et prend
une coloration jaune intense ou blanchatre.
Si ces altérations sont spectaculaires, elles n'empêchent pas d 'obtenir des tirages et des
duplicata de bonne qualité. 11 n'est done pas souhaitable de restaurer chimiquement ces
négatifs.
Des méthodes de restauration par blanchiment-redéveloppement ont été appliquées.
Comme il a été signalé précédemment ces méthodes ne sont pas sans dangers, certains
négatifs supportent mall'immersion dans les bai ns de révélateurs trop alcalins. La cou che image
se dilate et se détache au cours du traitement.
Altérations biologiques
Les procédés à base de gélatines constituent un milieu de prédilection pour Ie développement
des microorganismes qui prolifèrent en détruisant l'image. Un excès d'humidité prolongé
(supérieure à 60% H.R.) favorise leur prolifération au détriment de la gélatine. Une remise en
atmosphère sèche va arrêter leur développement; cependant ces microorganismes sont
toujours vivants et prompts à se développer si les conditions redeviennent favorables.
La stérilisation des documents peut se fai re dans un autoclave avec un gaz comme l'oxyde
d'éthylène. D'autres composés comme le fluorosilicate de zinc et l'hyamine 1622 (Róhm et
Hass) ont été conseillés pour traiter les tirages noir et blanc mais l'oxyde d'éthylène est le plus
efficace. Ce composé est un fongicide, bactéricide et insecticide puissant, il est aussi très
dangereux po ur l'homme et la manipulation en est sévèrement règlementée, vaire interdite dans
certains pays. Les documents sont enfermés dans une enceinte ou Ie vi de est créé. Un mélange
d'azote (72,5%) et d'oxyde d'éthylène (27,5%) est alars injecté, l'exposition à ce gaz dure six
heures à 24°C, 50% H.R. L'oxyde d'éthylène est en suite évacué et on rince les documents à l'air
afin d'éliminer tout résidu de gaz toxique. Des masses importantes de documents sont ainsi
traités sans que l'on ait à les sortir de leur emballage. L'oxyde d'éthylène ne semble avoir au eun
effet néfaste sur les documents photographiques sur verre.
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Unefois les microorganismes tu és, il est nécessaire d'éliminer Ieurs traces. Malheureusement,
il existe très peu de traitements adaptés aux photographies anciennes. Le développement des
champignons dégrade et rend soluble la gélatine, aussi est-il dangereux de soumettre l'image
à un traitement aqueux. li est parfois possible d'éliminer les traces en frottant délicatement avec
un coton sec ou imprégner d 'un salvant (trichloro 1,1, 1 éthane). Cependant il est impératif de
faire un essai sur le bord de l'image car le salvant peut réagir, en particulier si la photographie
a été vernie.
Plaques à la gélatine collées entre elles
Une humidité excessive ou une inondation accidentelle peut avoir conduit à la formation de
"briques". Les plaques sont collées entre elles et parfois même avec leur pochette. Le premier
réflexe est trop souvent de tenter une immersion pour les séparer, immersion qui s'avère très
dangereuse lorsqu 'il y a eu développement de microorganismes : les images se dissolvent !
La seule tentative de sauvetage qui puisse être appliquée consiste à placer l'ensemble pen dant
plusieurs jours dans une enceinte ou règne u ne humidité élevée proche de 86 %H.R.(obtenue
à l'aide d 'une solution saturée en chlorure de potassium). Périodiquement on tente de les
écarter les unes des autres, si besoin est en insérant des cales en carton. Lorsque des
morceaux de pochette restent collés sur la gélatine, on peut tenter de les en séparer en
humidifiant légèrement le papier avec un coton imprégné d'eau distillée.
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Tableau A
Composition
des verres(%)

Si0 2

Al 20 3

Fe O

Mg O

Ca O

K20

70, 2
73,3
72,1
74,9
71 '1

0 ,6
0,9
0 ,8
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,3
0,3
0,2

15,9
9,8
9,9
5,8
9,0

0,3
1,3
1,9
0,1
0,4

Composition
des verres(%)

Si0 2

Al20 3

Pb O

Mg O

CaO

K2 0

Na20

réf:19-76
réf: 19-XXX
réf: 19-V
réf:19-18
réf:NPG 5306:186

56,3
72,2
65,9
66,1
71,9

0,68
1,89
1,47
0,97
1,21

29,4
3,10
0,15
0,24
<0,05

0,0 1
0,08
0,07
0 ,22
0,07

<0,05
5,10
10,7
8,57
13,7

7,67
2,52
19,2
21 '1
0,09

2,30
13,8
1,73
12,2
11 ,8

réf:NPG
réf:NPG
réf :NPG
réf:NPG
réf:NPG

1993:69
546:20
3168:109
5330:186
5306:186

-

Na20
11,O
13,2
12,8
18,3
16,8

Tableau B

Tableau C
procédé au collodion

procédé à la gélatine

variés,
parfois plusieurs vues
par plaques.
verres épais
découpe peu p récise

standardisés:
6x9, 9x12, 13x18,
18x24 cm ...
verres fins,
découpe régulière

tons c hauds:
crème à gris neutre
vernis, traces sur les
bords

tons froids

verre
formats
épaisseur

image
couleur
aspect

parfois vernis
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GRAVATS I ESTAMPES: PROBLEMÀTICA DEL SEU TRACTAMENT I CONSERVACIÓ
Rosa Vives
Què és un gravat?, què és una estampa? i què entenem per aquests termes?, són preguntes
que ens donen peu per començar aquesta ponència amb la definició de dos conceptes que
encara, molt sovint, es confonen o se'ls dóna un sentit equivocat, per extensió de la paraula,
per desconeixement o per aplicació incorrecta. És, doncs, fonamental establir de bon principi
què significa cadascun d'aquests mots.
Hem de dir, primerament, que amb la paraula gravat només es designa una part del procés
per obtenir una estampa. Gravar és dibuixar sobre una matèria dura incidint-la amb la punta,
el burí, el cisell, etc. Es grava sobre una planxa de metall o de fusta que es transformarà en la
matriu per a la reproducció múltiple, de la imatge incidida, sobre el paper.
Un gravat, doncs, és la matriu, el tac de fusta, la planxa de metall, la pedra o una altra matèria
incidida o tallada, susceptible de rebre tinta i que permet traslladar la imatge al paper tantes
vegades com calgui, mitjançant el procés d'estampació o impressió.
La imatge traspassada de la matriu gravada al paper, per mitjà de l'entitat i una pressió,
s'anomena estampa, i és el resultat final de tot el procés d'elaboració d'un gravat. L'estampa
també s'anomena prova, i sense ser tan justament correcta, per extensió del terme s'admet com
a sinòn im la paraula gravat. De la mateixa manera que internacionalment també, per extensió,
s'engloben dins d'aquestes dues denominacions -gravats i estampes- les litografies i
serigrafies. Dues tècniques que pel seu procés d'elaboració, i tanmateix etimològicament, no
es corresponen amb exactitud amb el gravat. Hi ha processos i tècniques que s'han anat
desenvolupant amb el temps i han derivat cap a nous mètodes d'obtenir imatges múltiples,
sense incidir o tallar la matriu, que conserven això sí, l'aspecte formal , la imatge sobre suport
de paper, i és per aquesta raó, a més de la multiplicitat, que es manté la denominació global
de gravats ilo estampes per a totes les.tècniques artístiques d'obra gràfica.
Així, doncs, el traspàs de la imatge gravada al coure o a la fusta, l'estampació o impressió,
tècnicament ja no té res a veure amb el procés de gravar. Aquest treball complet va tardar a
ser descobert. La xilografia datada més antiga és de l'any 868 a la Xina, mentre que a Europa
no ho va ser fins força després de l'aparició del paper (segons Oriol Valls, cap el1147 a Xàtiva),
element indispensable per a l'obtenció d'estampes. La primera fusta gravada, que coneixem
a Occident, el Bois Protat, se situa entre el1370 i el1390. Els antecedents de la xilografia es
troben en els artesanals motlles per a estampacions decoratives de robes o de parets, o en
altres talles en fusta, al servei d'una funció a vegades més pràctica que no pas artística. Mentre
que les arrels de la calcografia es nodrien de l'orfebreria. Els niells, els crivellats o els primitius
metalls-tallats de mil quatre-cents compartien instruments d 'execució, metalls més o menys
nobles, i composicions i motius representats ja en medalles, armadures o atuells. Vasari atribuïa
la invenció de la talla dolça al niellista Tomasso Finiguerra (1426-1464) i a pesar que aquesta
notícia avui forma part de la llegenda, el cert és que veritablement molts dels primers gravadors
coneguts i de gran categoria procedien del món de l'orfebreria o hi mantenien fortes relacions.
Les obres del mestre ES denoten l'ofici de joier. Martin Schongauer era fill d'argenters com
també ho era Düner. I Antonio Pollaiuolo, a més de pintor, escultor i gravador, era orfebre, així
com altres autors, tant dels països del nord com d'Itàlia. Com també a Catalunya, on la majoria
dels primers gravadors autòctons des del segle XVI fins al XVIII estaven vinculats al món de
l'argenteria. Aurora Casanovas ens dóna la nòmina en "El gravat" (Art català, Barcelona 1958).
En els inicis generals, europeus, es veu com progressivament el gravat va ser un art conreat
sobretot pels pintors. Es fa una diferència estilística en el gravat del segle XV, en allò que Hind
defineix com a fine manner, referint-se al traç característic dels orfebres/niellistes i la broad
manner, en relació amb el traç ample i més desimbolt dels pintors que segueixen els trets del
dibuix a ploma, a la manera de Pollaiuolo, en la principal estampa del renaixement italià El combat
dels homes nus. Una manera que ha perdurat en el gravat de creació, desenvolupat majorment,
com acabem de dir, per pintors; recordi's que, tanmateix, Bartsch va titular la seva magna obra
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com Le peintre-graveur, un dels repertoris fonamentals de tota la història del gravat, i del qual
parlarem en l'apartat dels catàlegs raonats.
Dins de les arts del gravat i l'estampació hi ha una gran varietat de processos que tenen i
presenten característiques especials i singulars de tècniques que fins i tot donen nom a gravats
realitzats segons aquestes mateixes tècniques -burí, aiguafort, sucre, etc. Són tècniques que
s'agrupen per famílies d'acord amb el material de la matriu; el tipus de traç ; el tipus de pressió ...
i que al mateix temps creen subtècniques.
sobre fusta
(XILOGRAFIA)

a fribra o a fil
a contrafibra o a testa,
planxa tallada {mètode E. Munch)
sistema japonès ...

{

sobre linòleum (LINOLEOGRAFIA)
incisió
directa

sobre metall
(CALCOGRAFIA)
T~CNIQUES

(Classificades segons
el material de la
matriu)

sobre pedra
(LITOGRAFIA)

{

incisió
indirecta

{

aiguafort
aiguatinta
vernís tou ...

addició

{

carborúndum
adhesius ...

tinta
llapis
paper report ...

{
{

tapat directe
emulsió sensibilitzada ...

{

pirogravat
punta seca
dissolvents ...

sobre seda
(SERIGRAFIA)
sobre cartró
sobre plàstic

{

punta seca
burí
'mezzotinta'
puntejat. ..

'collagraph'
plantilles ...

Com que són diferents les unes de les altres, no solament en el procediment, sinó també
en la forma i en l'estil, cal assenyalar-les per a la seva classificació, i així tenim entre les
principals i més tradicionals:
Xilografia
Gravat sobre fusta. Tècnica d'impressió en relleu que utilitza una matriu de fusta. Sobre un
tac de fusta (especialment d'arbres fruiters o de boix), l'artista hi marca el seu disseny i amb
l'ajut de gúbies o de burins buidarà els blancs, i deixarà intactes només aquelles parts que
hauran d'ésser impreses; és a dir, les que corresponen al disseny. Si el tac està tallat seguint
la veta de la fusta, s'utilitzen gúbies i ganivetes per a la incisió, i es coneix com a gravat a fibra
o a fil (Fg. 1). Si al contrari, el tac està tallat en sentit transversal a les vetes de l'arbre, s'utilitzen
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burins i aleshores s'anomena gravat a contrafibra o a testa. Per a aquesta segona modalitat es
fa servir sovint fusta de boix, fet pel qual popularment a vegades s'ha denominat aquest gravat
com a gravat al boix.

Fig . 1. Albrecht OOrer. Hèrcules (c. 1496). Xilografia. A la dreta, detall de la matriu de fusta. A l'esquerra, detall de l'estampa.

Calcografia
Del grec "khalkos", cou re , metall i "graphien", escriure. Es denominen amb aquest nom els
tipus de gravats realitzats sobre matrius de metall , tant si són treballats de forma directa -burí,
punta seca, mezzotinta ...- , com de forma indirecta -aiguafort, aig uatinta, vernís tou, ...- ; així ,
doncs, la calcografia aplega tot un seguit de tècniques diferents i molt importants dins de l'art
del gravat, com són :
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Burí. Eina d'acer de forma polièdrica tallada a la punta en diferents seccions segons
convingui (quadrades , rectangulars,
romboïdals, etc). Gravat d'incisió directa sobre la matriu fet a burí (Fig. 2). El tall del burí no
deixa rebaves (a diferència del que passa
amb la tècnica de la punta seca), sinó que
aixeca un encenall que es talla al final. Es
reconeix el gravat al burí per la seva netedat
de tret.

Fig. 2.

Punta seca. Barreta d'acer molt dur, cilíndrica,
esmolada cònicament per una punta. Procediment
de gravat calcogràfic que se serveix d'aquesta
eina, amb la qual s'incideix directament sobre la
planxa de metall (Fig . 3). Es diferencia de les
altres tècniques per les rebaves que deixa a cada
costat del solc. Aquestes rebaves provoquen
unes veladures en la imatge, a causa del fet que
la tinta s'acumula al voltant seu.
Fig. 3.

Fig. 4.

Manera negra o Mezzotinta. Procediment
de gravat calcogràfic d'incisió directa. Es
comença granejant tota la superfície de la
planxa verge amb un instrument dit "berceau"
en francès o "rocker" en anglès, que consta
d'una fulla d'acer duríssim amb una cara
estriada i amb secció divergent al pla de la
planxa horitzontal, adaptat a un mànec. Amb
moviment de bressol provocarà solcs atapeïts
amb minúscules rebaves, que donaran un
negre intens i avellutat (Fig. 4). Aplanant els
solcs amb el rascador i el brunyidor s'obtindran
grisos amb gradacions fins al blanc, com si es
dibuixés en una pissarra.
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Puntejat o a Manera de llapis. Per aquest
procediment calcogràfic també d'incisió directa, es
fa servir exclusivament la ruleta, que és una petita
roda dentada que gira sobre sí mateixa i està
adossada a un mànec. Serveix per fer punts
directament al metall, de manera que es poden fer
línies puntejades fins a compondre tota una imatge.
El resultat té una aparença de dibuix a llapis que és
el que dóna nom al procediment (Fig. 5).

Fig. 5.

Aiguafort. Àcid nítric diluït amb aigua,
usat en el gravat sobre metall. Tècnica
calcogràfica d'incisió indirecta en què un
mordent ataca i incideix en el metall (Fig. 6).
Sobre una planxa s'estén regularment un
vernís protector i amb una punta es dibuixen
les formes de la imatge tot descobrint la
Fig. e.
planxa. Seguidament se sotmet a un bany de mordent (àcid nítric o clorhídric, depèn del tipus
de metall) que cremarà els trets descoberts i que quedaran aprofundits de manera que podran
acollir la tinta per a la impressió.
Aiguatinta. Gravat d'incisió indirecta que
permet d'obtenir mitges tintes amb trames
no lineals, sinó arrodonides. Es fa una
dispersió de pols de resina sobre la planxa
i s'escalfa fins que els grams de resina
quedin adherits a la superfície. Entre
aquests queden uns intersticis que el
mordent atacarà i aprofundirà, i així es
forma una microscòpica retícula que dóna
diverses valoracions i efectes d'aiguada
(Fig. 7).

Sucre. Tècnica de gravat sobre metall
que fa servir aquest element. Sobre una
planxa prèviament resinada es dibuixa amb

Fig. 7.
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ploma o pinzell, amb una barreja aixaropada a base de sucre, goma aràbiga i tinta xinesa. Un
cop sec el dibuix, s'envernissa tota la superfície. Quan ja s'ha assecat el vernís, es posa la
planxa sota l'aigua, i aquesta fa dissoldre la barreja del sucre, i descobreix el dibuix i el fons
resinat. La resta del procediment és anàleg al de l'aiguafort, però el gravat al sucre permet
d'obtenir formes més pictòriques.
Picasso ha estat un dels artistes que \
majorment ha treballat aquest
procediment.

Vernís tou. Vernís de base grassa i
assecatge retardat. Procediment de
gravat calcogràfic en el qual s'empra
aquest material (Fig. 8). Consisteix a
cobrir la superfície de la planxa amb
aquest vernís, que permet posar-hi a
sobre un paper i dibuixar-hi directament; la pressió de la punta del llapis
marcarà l'empremta de traç sobre el
vernís. Sotmès a l'àcid, aquest atacarà
la zona descoberta; és a dir, l'empremta
obtinguda mitjançant el dibuix. Es pot
aconseguir una gran riquesa de
textures.
Fig . 8.

Litografia
Tècnica d'impressió plana, inventada per Aloys Senefelder, a Munic, el 1796. Aquest
procediment es basa en l'antagonisme de l'aigua i els cossos grassos. Sobre una pedra
calcària, porosa, de gra fi i regular, es dibuixa amb llapis o bé amb tinta grassa (un preparat
especial per a la litografia a base de
ceres i sabons). S'acidula la superfície
amb una barreja xaroposa a base de
goma aràbiga i àcid nítric. La imatge
queda fixada i les zones blanques
impermeabilitzades (Fig. 9). Mantenint
sempre humida aquesta superfície,
quan s'hi passa el roleu tintat, la tinta
només es deposa sobre les zones
prèviament dibuixades, mentre que la
resta de les parts humides rebutgen la
tinta. Posant-hi un full de paper a sobre
i passant-lo per la premsa litogràfica,
obtenim una estampa. Es poden substituir les pedres per p lan xes
metàl·liques (zenc, alumini) i aleshores
s'anomena zencog rafia o meFig. 9 .
tal·lografia.
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Serigrafia
Tècnica d'impressió plana. Data d'orígens
antiquíssims, però com a mitjà de reproducció
artística no es popularitzà fins a la primera meitat
del nostre segle. Consisteix a fer passar la tinta
sobre el paper a través d'una pantalla (bastidor
cobert de roba de niló o de tergal, abans de
seda. Fig. 10). Les imatges s'aconsegueixen
tapant la trama de la tela per allà on no convingui
que passi la tinta; és a dir, formant una trepa o
plantilla. Es pot obturar de forma manual i directa
amb un tapaporus gelatinós o de forma
fotoquímica (emulsions sensibles a la llum) i
clixés preparats prèviament. La tinta serà
pressionada amb una regleta i passarà al full de
paper per les parts que formen el disseny
establert mitjançant la trepa o la pantalla.
Fins aquí una visió ràpida de les
característiques dels principals procediments
de gravat i estampació i, per a més ampliació,
podeu veure: BEGU IN, André. Oictionnaire
technique de l'estampe. Bruxelles, 1977, (3 vol).

Fig. 10.

El paper
En les estampes hi ha un element fonamental, que és el paper. El paper no és simplement
un suport passiu, receptor d'una imatge, sinó que és una part inherent del conjunt. Paper i
imatge formen un "unicum" inseparable, tan important des del punt de vista artístic, com del
crematístic, ja que es valora considerablement la qualitat del paper en les estampes
contemporànies, i moltíssim la seva conservació en les estampes antigues, i també cal fer cabal
de la importància del paper des del vessant històric i documental. Gràcies al paper i les seves
condicions, principalment la manufactura, moltes vegades podem datar, ubicar geogràficament
i classificar una imatge.
Hi ha una amplíssima gamma de tipus de paper, des dels occidentals i fets a mà fins els orientals,
que solen ser usats en edicions de luxe. Per a una descripció analítica elemental podem començar
dient que el papervitel·/aés el fabricat amb una forma de teixit molt atapeït que no deixa transparentar
les verjures. L'efecte a contrallum de la textura de les fibres és com de vitel·la, que és d'on procedeix
el nom. El paper verjurat, al contrari , és el que a contrallum deixa transparentar les verjures, l' entremat
de la forma, compost per els corondells i els puntillons. Ambdós tipus de paper poden dur filigrana
o marca a l'aigua, el senyal del fabricant, que es veu també a contrallum. És una marca en la pasta
del paper produïda per un aprimament del full en el moment de la seva fabricació; també pot dur
indicat l'any de manufactura. Hi ha grans repertoris de filigranes i la seva consulta sovint és
indispensable. (C. M. BR IOU ET, Les filigranes, Oictionnaire historique des marques du papier dès /e ur
apparition vers 1282jusqu'à 1600. Amsterdam: The Paper Publications Society, 1968; Oriol VALLS,
Paper and watermarks in Catatonia. Amsterdam: The Paper Publications Society, 1970). Mitjançant
la filigrana es pot detectar la fàbrica del paper, l'any o l'època en què es va fer el full, i això ens pot
conduir a la identificació històrica de l'obra.
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Els marges i la mida d'un full de paper són també considerats com una condició valuosa segons
l'època dels gravats. Si és normal que una estampa del segle XV tingui els marges tallats, en una del
segle XIX és tot al contrari, perquè és condició "sine qua non" que gaudeixi d'amples marges, ja que
la seva manca en rebaixa molt considerablement el valor, llevat que sigui una estampació a sang o
a planxa perduda. Per això també es parla de les barbes en les estampes del segle XIX i XX. Les
barbes del paper són els acabaments irregulars de cadascun dels cantons del full de paper. Si són
en l'estampa vol dir que es manté el full sencer tal com s'ha fabricat.
Un altre aspecte a tenir en compte, sobretot en el gravat contemporani, és el gramatge del
paper -125 gm2 , 250 gm2 , etc.-, aquesta indicació fa referència al pes en grams per metre
quadrat del paper; per tant, és també indicatiu del gruix i la qualitat.

"Anatomia" de l'estampa
Assenyalats els principals aspectes tècnics i materials, cal precisar "l'anatomia" de
l'estampa, el seu físic, amb el llenguatge precís que és peculiar i diferent de les altres arts. Si
considerem l'estampa solta, sense ser intercalada en cap llibre o col·lecció, sinó, simplement,
com un ítem autòcton, a primera instància observarem que es tracta d'un full de paper pla, amb
dues cares. El recto, a davant on es veu la imatge, i el verso, al darrera. Cadascuna d 'aquestes
cares pot contenir tot un seguit d'indicacions, que ens parlen de la història o l'estat de
conse rvació de la peça i que, analitzades amb cura i precisió, la "personalitzen".
Començant pel recto, primerament s'analitza la tècnica, si és gravat sobre metall, sobre
fusta, una litografia, etc; el segon pas és determinar la subtècnica -aiguafort, aiguatinta,
gravat a fil , etc.-. I, dins de la tècnica corresponent, es poden assenyalar les peculiaritats del
gravat; per exemple, si és una calcografia, es pot avaluar la qualitat de la marca del bisell o
pisada, ja que, si es tracta d'un gravat contemporani, és fonamental que hi sigui; al contrari que
passa si tenim un exemplar en mal estat de conservació. Mentre que si es tracta d'una estampa
del segle XV o XVI pot ser tallada, o millor dit, quasi sempre han estat tallades .
Seguidament es poden descriure els tipus de traços, incisions o talles que conformen la composició: talla blanca o leucogràfica, quan el disseny apareix en línies blanques sobre un fons negre;
talles quadrades; romboïdals o losange; trencades; encreuades; curtes; simples i úniques; etc.
També el tipus d 'entitat, si es tracta d'una imatge monocroma o és policroma. Si aquests
colors són impresos o bé són il·luminacions manuals; tanmateix, podem trobar un gofrat, que
és una forma en relleu sobre la superfície del paper i sense color; naturalment, no cal dir que
hi poden haver múltiples variants, com el "collage" i altres sistemes combinats mitjançant
tècniques mixtes.
Es pot continuar amb la descripció del paper. D'entrada, es considera el seu origen, oriental
-el Japó, la Xina, l'Índia- o occidental. En una visió sobre els principals factors constitutius,
es calibra el gramatge del paper; de fet, els catàlegs de gravat contemporani ho acostumen
a ressenyar. Si és viterta o verjurat, si duu filigrana o una marca en sec (gofrada), en cas
afirmatiu es descriu; si manté o no les barbes. El tipus d'acabat: setinat, rugós, granulat, etc .. .
I el color o to, si és blanc: opalí, nacrat, "pelure", etc.; de la gamma dels grocs: ivori, crema,
camussa, torrat, groguenc, etc; o d'altres colors.

El tiratge
Ja registrats aquests aspectes, podem analitzar la "particularitat" de la peça, per això hem
de recordar que estem davant d'un producte, i que una de les seves principals virtuts és la
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d'ésser múltiple, és a dir, que pot ésser repetit moltes vegades igual. Llevat de l'excepció del
monotip, que és una estampa única, en què l'artista no grava sobre la matriu, sinó que dibuixa
o pinta, simplement prement un paper sobre la imatge n'obté una prova. Com en les altres
tècniques, també en el monotip hi ha diverses modalitats d'execució i, igualment, resultats
estilísticament diferents, però sempre es manté la característica de prova única.
La multiplicitat és tan antiga com la idea de la creació d'estampes, però la convenció de
numerar i limitar els tiratges és relativament recent. Fou al final del segle XIX quan, en començar
a assenyalar el nombre d'exemplars de què constava cada tiratge, va començar el que avui
coneixem com a limitació de tiratge o tiratge limitat. A causa dels canvis de gust i els nous
corrents artístics, com l'aparició i desenvolupament de la fotografia, el gravat de reproducció
es va marginar fins a la seva desaparició, en favor, això sí, del gravat original i de creació.
Aquest va prendre embranzida i es va reconsiderar i revaluar. i en el camp crematístic va sorgir
la idea de limitar les edicions, en quantitats concretes d'exemplars cada tirada, i la de signar
les estampes.
Es va establir que la limitació de tiratge s'indiqués a l'estampa amb la numeració, i a la
planxa amb un senyal, que pot anar des d'una gran creu incidida sobre tota la superfície, fins
a unes ratlles més discretes en un angle, o bé, com és el cas de les matrius calcogràfiques de
Manet, dos forats a la meitat dels cantons superior i inferior. Així, queda assegurat que, si es
reprèn el tiratge, després de l'anul·lació, sortiran aquests senyals a l'estampa. I efectivament,
quan la tirada numerada s'ha acabat i la planxa ha estat anul·lada, es fa una prova ratllada o
tatxada, perquè serveixi de testimoni. També es dóna el cas, encara que excepcionalment, de
tiratges post-edició, que no són signats per l'artista i porten aquests senyals.
La limitació s'indica a l'estampa amb un trencat, escrit amb llapis que, per convenció, se
situa a l'angle esquerre inferior de l'estampa; el numerador es refereix al número d'ordre de
l'estampa dins del tiratge total, i el número de la totalitat se situa al lloc del denominador, així
tenim, per exemple: 5/25, que significa que és l'estampa número 5 d'un total de 25.

-I

~/?5
/ ....:...

A més d'aquestes estampes numerades, n'hi ha unes altres que també porten indicacions
segons la seva condició, i és bo conèixer-les per saber identificar-les; són aquestes:
Prova d'estat. Són les estampes que es tiren durant el procés de treball per tal de controlarlo pas a pas. Aquesta i totes les altres s'indiquen amb les inicials de les dues paraules (P.E.).
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Prova d'artista (P.A.). Són les proves definitives que imprimeix el mateix artista abans de
començar l'edició. No han d'excedir el 10% del total de la tirada.
Prova "Avant la lettre·. Es denominen així les estampes que es tiren abans d'imprimir-hi el
títol o la llegenda, si és que en porten.
Prova "Bon à tirer" (B.A.T.). Quan l'artista ha acabat de treballar la matriu i tira una prova
definitiva, en anotar-hi el "B.A.T.", la lliura a l'impressor perquè sigui el model de tota l'edic ió .
En ésser un procés manual, en el qual no sempre les estampes són exactament iguals, el
"B.A.T." equival a una guia i nivell de fidelitat amb l'original, creat i ideat per l'artista.
Prova fora de comerç (F.C.; en francès H.C.). Són aquelles estampes que, com indica
l'expressió, no són venals. Se les reserven els artistes i els impressors.
Prova de trebaii(P.T. ). Són les proves d'estat en què l'artista fa retocs a sobre, amb altres gràfiques,
per tal de copsar els efectes d'esmenes o assajos abans de fer-ho directament sobre la matriu.
Proves d 'a ssaig. Són les proves definitives, abans del tiratge, que temptegen el tipus de
paper o el to de la tinta, per triar el material que s'emprava en l'edició.
En l'actualitat també hi ha les Proves d 'exhibició, que són les fetes expressament per a una
exposició o mostra. Tenim l'exemple d'alguns artistes americans com Jas per John s; així mateix
la denominació Prova única (P.U.) que, com es desprèn de les paraules, indica que només s'ha
tret un exemplar.
Firmes. Ultra aquestes indicacions, és primordial la presència de la signatura de l'artista a
l'estampa. És, com hem dit, un costum relativament modern. Fou en el segle XIX quan artistes
com Whistler, Seymour Haden o més tard Toulouse-Lautrec, varen començar a afegir la
signatura amb llapis sota la pisada de la imatge gravada, sense detriment que també s'hagués
signat a la planxa. De fet els gravadors antics és el que feien , signaven a la matriu de diverses
maneres, la firma completa, que es denomina in extensa: amb inicials o amb monograma o
anagrama. És fàcil que de vegades es presenti invertida, ja que si s'ha gravat en el sentit de
la composició, un cop estampada queda invertida esquerra/dreta. A la darreria del segle
passat i sobretot després de 1940, la firma autògrafa de l'artista a l'estampa es considera un
valor afegit, el valor de l'autògraf.
Inscripcions. Les estampes antigues no porten aquestes anotacions, però en canvi també
presenten tot un seguit d'inscripcions referents als personatges que han intervingut en
l'elaboració de l'obra. Indicacions que normalment estan escrites en llatí i són gravades al peu
o al marge de la imatge gravada. N'hi ha una gran quantitat, però assenyalarem només les més
habituals, ja que el seu coneixement pot ajudar a una correcta lectura i a la identificació de
l'autor o autors de la peça:
"Appreso", en les estampes italianes, indica "a casa de l'editor ... ", o el nom i l'adreça de
l'editor. Equival a "Apud" . En francès "Chez".
"Approbatio", permís o aprovació del text per obtenir l' "imprimatur".
•Aquaforti"faqua·, assenyala l'aiguafortista. En un gravat, hi poden haver diverses tècniques,
per exemple aiguafort i burí. Entre el segle XVII i XIX era freqüent que el gravat de reproducció
o interpretació es comencés amb una base de talles primeres a l'aiguafort i es continués la
valoració amb burí, així és com l'autor de l'aiguafort també queda esmentat (Fig. 11 ).
"Caelavit"/"cae", sinònim de "Incidit".
"Compousit"/"comp.", va després del nom de l'autor del dibuix, tant en calcografia com en
litografia, també es pot trobar "compuso" o "lusit". Excepcionalment és usat en les estampes
manieristes, per assenyalar l'autor dels versos.
"Da"/"D'après"/"Según"/"Tratto da"/"After", preposició en diversos idiomes, que indica l'autor de
l'obra original que s'ha interpretat en gravat.
"Delineavit" o abreujat "del."fdelin./, és la paraula llatina que precedeix i indica, en els
gravats antics, el nom del dibuixant de la imatge o composició gravada.
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Fig. 11. Francesc Boix (gravador). Josep Prat (inventor i dibuixant). Santa Tecla (1766). Aiguafort i burl. Detall de les inscripcions.

"Descripsit" , significa el mateix que "delineavit" , però és més rar.
"Designavit"f'desig.", com els anteriors.
"Diretix"/"Direx". Es troba sobretot en els gravats dels segles XVIII i XIX, i molt especialment
a França, on hi havia grans tallers de gravat reproductor, dirigits per un mestre i amb tasques
o parcel·les de treball a la planxa repartides en diferents mans especialitzades. Uns feien els
celatges, altres les figures, altres els ropatges, etc.
"Divulgavit"/"divulg.", segueix el nom de l'editor.
"Effigiavit"/effig. "., equival a "delineavit".
"Excudit", o "Ex.", que segueix i indica el nom de l'editor o dels editors del tiratge.
"Ex archetypis", el tema, indica l'obra orig inal que s'ha interpretat en el gravat.
"Ex officina", indica el nom del taller on s'ha fet el treball.
"Ex typis", indica el taller impressor.
' Fecit" "fec. "/"f." , precedeix o segueix el nom de l'autor del gravat.
"Figuravit"/"fig.", igual o equivalent a "delineavit".
"Formis", assenyala el nom de l'impressor. També apareix "Apud", o bé "Excudit" quan el
gravador és també l'editor.
"Gedruckt zu", en les xilografies alemanyes, indica qui ho ha imprès.
"lmpressit"/"lmp.", indica el nom de l'impressor, però només apareix en els gravats del segle
XVIII, XIX i fins al principi del XX.
"lncidit"/"lncisit"/"inc."/"i", o bé "lncidebat", vol dir el que ha gravat o grava ; és una fórmu la
limitada al gravat a burí. No s'utilitza per indicar el gravador a l'aiguafort.
"lnvenit"f'lnven."/"lnv.", "ha inventat", assenyala l'i nventor de la composició, quan aquesta no
és del mateix gravador.
"Lithog", és un terme ambigu que a vegades vol dir el que ha fet la litografia directament
sobre la pedra, és a dir, l'autor de l'obra original, o bé, altres vegades, indica el professional
que ha realitzat el procés de transferència de l'original a la pedra, o simplement, el que ha
imprès la litografia.
"Perfecit", indica la persona que ha millorat i acabat el treball. És exclusiu del gravat de
reproducció a diverses mans.
"Photoscu lpsit"/"ph sc", indica, en els gravats del segle XIX, el nom de qui ha preparat la
matriu de fotogravat.
"Pinxit"/"Pinx."f'Pingebat"/"Ping .", assenyala l'autor de la pintura que reprodueix el gravat.
Per exemple: "Velazquez pinxit.", quan el gravat reprodueix el quadre de les Meninas, a
continuació s'indiquen els noms del dibuixant, el gravador, l'editor, etc.
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"Reddidit"/"Restituït", indica el que ha retocat o reincidit la matriu original.
"Scripsit'/"scrip.", gairebé només es troba en els gravats del segle XVI II , i indica el nom de
l'especialista que ha gravat les lletres dels textos o llegendes.
' Sumptibus", indica a càrrec de ... l'editor, promotor o patrocinador.
"Sculpsit"/"sculp."/"sc.", indica el nom del gravador.
A més, a diferents països, les estampes antigues porten gravats els permisos de circulació
de les imatges; els privilegis concedits; l'autorització de circulació d'una imatge, per determinats
anys; el permís de propietat intel·lectual o les patents de les composicions, en llegendes que
varien no solament a cada país, sinó en cada època o regnat. Sovint aquestes convencions
serveixen per datar les estampes, a manca d'altres dades. Es troba, per exemple, en les
estampes franceses: "Cum Privilegio Regis" (CPR) o "Avec Privilège du Roí" (APDR) fins 1793.
Entre 1795 i 1799: "Déposé à la Direction". De 1804 a 1814, duen: "Déposé à la Bibliothéque
lmperiale". De 1815 en endavant: "Déposé à la Bibliothèque Royale o Nationale'. A Itàlia, el
permís del censor eclesial a Roma: "Superiorum permissu", "Con licenza de'superiori", o
"Superior licentia". A Venècia, l'especial privilegi venecià: "Cum privilegio Excellentissimi
Senatus· (CPES). A Amèrica del Nord: ' Entered According to Act ot Congress". A Anglaterra des
de 1735, "Published According to Act ot Parli ament". I a Alemanya en l'àrea de la jurisdicció dels
antics Sacro Emperadors Romans: "Cum Privilegio Sacrae Caesaris Maiestatis" (CPSCM).
Podem trobar, a més a més, la data de realització, dedicatòries, que poden ser breus, fent
referència només al personatge al qual es dedica o, fins i tot, decorades amb vinyetes, escuts
d'armes de l'homenatjat o bé amb anagrames, també gravats al peu de l'estampa ... I els
números, si les estampes formen part d'una sèrie (Suite) numerada. Per exemple, el cas de les
primeres tirades dels gravats del Fortuny, en què les estampes van ser numerades, del núm.
1 al núm. 9, a l'angle superior dret.
En les estampes modernes les dedicatòries acostumen a estar anotades amb tinta o amb
llapis, de la mà de l'artista, i no inscrites o gravades, llevat que es tracti d'una dedicatòria a una
institució i que les estampes o estampa vagin dins d'una carpeta, llavors la dedicatòria sol
presentar-se en un full a part, explicatiu i justificatiu del tiratge.
Altres anotacions poden ser relatives als trtols, als temes, als catàlegs o als ·autors, i moltes
vegades són fetes pels col ·leccionistes dels exemplars. Tanmateix, hi poden haver números
de registre de col·leccions tant al recto com al verso.
Dins del món de l'estampa té una consideració especial la presència de marques. Les
marques dels col ·leccionistes o de testamentària, que amb diverses aparences es troben
també tant al verso com al recto del full ; i tant en llocs discrets, com fins i tot dins del camp de
la imatge. Són marques amb segells de goma o en sec que designen el propietari de la peça,
un particular o una institució. Una estampa es pot convertir en més valuosa en afegir al seu valor
qualitatiu i de conservació la raresa que suposa una procedència amb bon "pedrigree", la
marca d'una col·lecció important. Alhora, per als estudiosos, aquestes marques ens serveixen
per a la ubicació i el seguiment històric de la peça.
Gravat d'interpretació. Gravat original
Hi ha dos tipus de gravat segons la seva funció i la creativitat de l'autor. Aquell que, fins el
segle XIX, feia la funció d'imatge prefotogràfica, i reproduïa o interpretava composicions
manllevades, i el gravat original, de creació, ideat, dibuixat i gravat directament pel mateix
artista. S'entén per gravat d'interpretació o també de reproducció, aquell en què el gravador
no és el creador de la imatge. El gravador és el professional que interpreta en blanc i negre,
un dibuix o una pintura d'un artista. Però si bé el gravat de reproducció, al llarg del temps fins
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arribar al segle XIX, es va mecanitzar i vulgaritzar a poc a poc, en trames regulars més o menys
virtuoses però sense ressons valoratius, cercant, això sí, la màxima objectivitat possible en la
ressemblança amb l'obra interpretada, també ha tingut gravadors d'interpretació excelsos,
com per exemple, i entre molts d'altres, Marcantonio Raimondi, que interpreta Rafael, amb
exquisit refinament , com diuArgan, com si passés una obra poètica a prosa(GiulioCarloArgan.
"li valore critico dell'incisione di riproduzione", Marcatre, Roma, abril1966, Voli , pp. 293-297).
Sobre aquesta problemàtica, és recomanable un dels estudis més intel·ligents que s'han fet,
el de William M. lVI NS, lmagen impresa y conocimiento. Barcelona, 1975).
Al contrari, el gravat original és el que estat ideat i fet directament pel gravador. En són
exemples les obres gravades de Rembrandt, Goya, Picasso, etc. En l'actualitat i de resultes de
la presència de tantes tècniques alternatives i fotomecàniques de reproducció, se segueixen
per a la definició de gravat original els acords del lli Congrés Internacional d 'Artistes que es
va celebrar el 1960, a Viena, i que diuen:
1. És dret exclusiu de l'artista gravador establir el nombre definitiu d'estampes fetes en les
diferents tècniques: aiguafort, litografia, etc. a) Per als objectius d'aquesta definició, els gravats
originals es classificaran a Gran Bretanya, de la següent manera: Tots els gravats realitzats en
negre o en colors a partir d'una o més planxes, pedres, pantalles, tacs de fusta, etc., executats
fonamentalment per l'artista, bé sigui a partir del seu propi dibuix o interpretant l'obra d'un altre
artista, o també com a resultat d'una col·laboració.
2. Per poder ser considerat com un original, cada gravat ha de dur la signatura de l'artista
i, a més, una indicació del total de l'edició i del número de sèrie del gravat.
L'United Kingdom National Committee de la lnternational Association of Painters, Sculptors
and Engravers, va acordar ampliar els punts amb les notes i subnotes que s'afegeixen a cada
apartat. Aquest apartat 2 s'amplia amb les notes: b) I. Els gravats originals poden produir-se
en edicions limitades o il·limitades. Les edicions limitades són aquelles de les quals l'artista ha
decidit imprimir només un nombre determinat d'unitats. 11. Les anomenades proves d'estat, que
indiquen com s'ha aconseguit el gravat definitiu, i les proves d'artista que, generalment, són
limitades a un 10% aproximadament de l'edició total, haurien de portar una indicació per a tal
efecte i no s'haurien d'incloure en el nombre total d'aquesta edició. lli. Si no s'indica el total de
l'edició, els gravats seran tractats com a il·limitats i, consegüentment, seran sotmesos a l'impost
de compra-venda en aquest país (Gran Bretanya), o a drets d'importació a l'exterior.
L'artista també pot indicar que ell mateix ha realitzat la impressió. e) Si la impressió ha estat
realitzada per una persona diferent de l'artista, aquesta pot incloure el seu nom al gravat.
3. Un cop real itzada l'edició, és recomanable que la planxa, pedra, tac de fusta ... originals
utilitzats per a la impressió siguin destruïts, o portin un senyal característic que indiqui que
l'edició ja ha estat completada.
4. Els principis anteriors es refereixen a obres gràfiques que poden ser considerades com
a originals; és a dir, gravats en els quals l'artista ha elaborat la planxa original, ha tallat el tac
de fusta, ha treballat sobre la pedra o qualsevol altre material. Les obres que no compleixin
aquestes condicions s'hauran de considerar "reproduccions". d) Els següents gravats no
poden classificar-se com a gravats originals: I. Còpies d'obres d'art originals realitzades
íntegrament per mitjà de procediments fotomecànics, encara que es tracti d'edicions limitades
i portin la signatura de l'artista, l'obra del qual es reprodueix. 11. Gravats que puguin descriure's
com a còpies idèntiques o literals d'una obra d'art original , sigui quina sigui la forma de produirlos.
5. No es poden establir regulacions per a les reproduccions . Malgrat tot, és recomanable
que les reproduccions siguin reconegudes com a tals, i així es distingeixen de l'obra gràfica
original. Això és particularment interessant quan les reproduccions són de tan bona qualitat que
l'artista se senti induït a signar-les , per reconèixer el treball material realitzat per l'impressor.
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e) És recomanable que les reproduccions realitzades en aquest pafs -Gran Bretanyasiguin reconegudes com a tals, i així es distingeixin dels gravats originals, imprimint damunt
d'aquestes el nom de l'artista, editor i impressor, fins i tot quan les estampes o les planxes siguin
signades per l'artista del qual es reprodueix l'obra.

Classificació d'estampes
Per classificar una estampa, un cop conegudes les seves particularitats tècniques i formals
segons les descripcions anteriors, que són la base per fer la fitxa de l'ítem, tenim en els catàlegs
i sobretot en els catàlegs raonats, uns auxiliars fonamentals, que ens permeten reconèixer i
documentar històricament i estètica l'obra. Els catàlegs raonats són els grans llibres que
apleguen el conjunt exhaustiu, el "corpus" de les obres d'un artista, d'una escola, d'un període,
etc ... Són els conjunts que recullen totes les peces, les ordenen, classifiquen i ressenyen amb
un número; un número que, precedit de la inicial de l'autor del catàleg, se situa al costat del títol
de l'obra que s'esmenta. Per exemple, el gravat de Goya, Ni mas ni menos (D. 78; H. 76), D. 78
vol dir que és el número 78 del catàleg de Delteil, i H.76, el número 76 del catàleg de Tomas
Harris. De la mateixa manera que en els catàlegs musicals -Quinteto para clarinete (K. 581 ),
de Mozart-, tot i que són una especialització del món del gravat, perquè precisament els
catàlegs artístics van néixer per a aquesta modalitat.
Els primers varen ser d'estampes, després van venir els de pintures i altres obres, alhora
que, com és natural, van anar perfeccionant-se fins avui en dia, en què n'hi ha de diverses
estructures, idees i concepcions, adaptades a cada tipus d'obra o artista concret. En el segle
XVIII, Gersaint va publicar llistats d'estampes, amb notícies "neutres·, com autor, títols o
descripció de les peces, mides, dates, etc. Mentre que Mariette ja "argumentava· aspectes de
procedència de les peces o sobre l'estil. Però el que els distingia a tots era el rigor de les notícies
i la manca de judicis estètics sobre les obres, una parcel·la que es deixava al crític d 'art. Quan
als catàlegs s'afegeix el qualificatiu "raonat", s'entén que responen a qüestions sobre l'autoria
o atribució de l'obra, la procedència, la raresa de la peça, etc., problemes que sempre
interessen els estudiosos, col·leccionistes o marxants.
Per a l'organització interna d'un catàleg, o millor dit, per al seu índex, hi ha diferents tipus
d'ordenació. N'hi ha que classifiquen les peces per cronologia; per cronologia i temes al final; per
temes classificats segons la seva importància, quan la cronologia és impossible; fins i tot per
tècniques o per rellevàncies de les estampes dins del conjunt de les sèries de l'obra d'un autor.
En l'actualitat els catàlegs s'enfoquen segons l'obra de l'artista i de tantes maneres diverses
com hi ha autors. La seva valoració estarà fonamentada en l'exactitud de les notícies i la màxima
informació aportada. En un catàleg, la informació es converteix principalment en fitxes; fitxes
que indispensablement diran: el títol, la data, la tècnica, les mides i les observacions pertinents
a aquestes notes, sempre amb rigor científic, és a dir, totalment objectiu i comprobable. La
major o menor extensió de la informació condicionarà que els catàlegs prenguin caràcters
diferents. Poden ésser només una guia que enumeri els ítems d'un artista, de forma "neutra·,
identificant, nomenant i datant, com els catàlegs de referència d'exposicions. Els manuals que
seleccionen les obres, o els inventaris que es limiten a un simple llistat local, com són els
catàlegs de les obres d'un museu o una col·lecció, per exemple 1'/nventaire du Fonds français.
El catàleg raonat, que abasta l'observació puntual de cadascuna de les dades aportades,
inclou els preus de les obres en les vendes públiques, l'estat de les matrius i el lloc on són, estat
de conservació, inventari de filigranes, marques, la bibliografia de cada peça, introducció
biogràfica de l'artista, fins aspectes crítics tècnics i formals, etc. I sobretot, allò indispensable
és la il·lustració, avui dia és impensable un catàleg raonat sense la unitat text/il· lustració.
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ll·lustracions que, com el text poden ser més o menys extenses. Des de l'única il·lustració per
obra, fins el catàleg que vol presentar la gènesi de les estampes, el procés a través de les
il·lustracions de les proves d'estat conegudes, que seria un catàleg "estatigràfic", com el de
Brigitte Baer, Picasso peintre graveur, Berne, 1988-1 991, (3 vol.). El catàleg raonat ha de
restablir la veritat basada en la de neutralitat, amb l'absència d'estat d'ànim, amb fidelitat
escrupolosa; pensar que el catàleg ha exprimit tota la informació per transmetre al lector. No
obstant això, no impedeix que, acompanyant el 'corpus", l'autor d 'un catàleg expressi la seva
crítica o expliqui la història de l'artista catalogat.
Dels catàlegs raonats, la seva importància i les seves condicions, en parlen més extensament:
Philippe Piguet, 'Éioge du catalogue' , i Emmanmuel Pernoud, "Génie du catalogue", Nouvel!es
de l'estampe, Paris: Bibliothèque Nationale, 1991, núm. 120, pp. 18-28.
N'hi ha que són imprescindibles per a la història del gravat com els de Bartsch: AA.W. The
illustrated Bartsch. Le peintre-graveur 1/lustré, London, 1979, 56 vol., en període publicació;
F.W.F. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, ca. 1450-1 700,
Amsterdam, 1949, 22 vol., i encara en curs de publicació, i German Engravings, Etchings, and
Woodcuts. ca. 1400-1700, Amsterdam, 1954; són catàlegs generals, per països i escoles.
Cenyits als fons d'una institució, tenim el Repertorio de grabadores españoles, d 'Elena Paez
(Madrid, 1981-85, 4 vol.), que aplega el gran fons, el principal d'aquest país en quantitat i
qualitat, de gravat espanyol a la Biblioteca Nacional de Madrid; també podem esmentar el
d'Aurora Casanovas, Catalogo de la colección de grabados de la Biblioteca de El Escorial,
Barcelona: ABMAB, 1963-64, (vol. XVI , li tom.), acotat als gravats de la col·lecció de l'Escorial.
Però naturalment els més abundosos són els monogràfics dedicats a artistes gravadors, des
del Joseph Meder, Dürer-Katalog, New York, 1971, al d'Andrew Robi son, Piranesi EarlyArchitectural
Fantasies. A catalogue raísonné ot etchings, Chicago, 1986, modèlic en la seva estructura, encara
que de moment es circumscriu només a una part de l'obra piranesiana; o bé aquí, i per primera
vegada en català, el catàleg fet per nosaltres, sobre les estampes de Marià Fortuny: Rosa Vives,
Fortuny gravador. Estudi crític i catàleg raonat. Reus: Edicions de la Rosa de Reus, 1991 .
Aspectes a considerar per organitzar una col·lecció
Depèn de les característiques de la col·lecció s'emprarà una classificació, ordenació,
descripció i catalogació diferent. Hi ha quasi tants models com col ·leccions d'estampes
ordenades. No obstant això, mai no poden mancar l'inventari, llistat de les peces numerades,
que s'amplia amb el registre, el número d'ordre que identifica cada peça, que s'apunta en un
llibre -el llibre de registre-, amb indicació cronològica d'entrada de l'exemplar a la col·lecció
i les condicions d'arribada, per compra, donació, intercanvi, etc. El número d'inventari o
registre s'apunta al verso de l'estampa. La signatura, de tipus convencional , numèrica o
topogràfica, més o menys àmplia, amb indicacions de mida, any i/o tècniques, prèviament
numerades (p.ex. xilografia 1; burí 2; aiguafort 3; etc.). Aquesta signatura s'apuntarà en la fitxa
corresponent a l'estampa. Hi poden haver també fndex d'artistes, de temes, cronològics,
topogràfics o de donants (fitxers que indicaran les carpetes, els calaixos, les capses i/o
camises) i que periòdicament es revisaran , alhora que també es poden organitzar subíndex.
S'ordenaran segons les diferents classes que es tinguin: estampes soltes, estampes en sèries
o col·leccions, col· leccions factícies , estampes que il·lustren un llibre, etc.
Un tipus d'ordenació pot ser la del Print Room del British Museum, que s'ha anat fent amb
el temps i el seu creixement, tot seguint les bases simples dels seus inicis; consta de cinc grups:
(1 ). Sèries de gravadors. Gravats classificats pel nom del gravador i alhora per països, segons
l'índex d'artistes, i cada escola també d'acord amb la tècnica. S'han assenyalat només sis
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tècniques: 1. Xilografia; 2 Burí, puntejat; 3. Aiguafort, punta seca, vernís tou ... (tècniques
pictòriques); 4. Aiguatinta; 5. Mezzotinta; 6. Litografia i serigrafia. (2). Sèries de Mestres (gravat
de reproducció) A. gravats segons pintures; B. gravats segons escultures; C. gravats segons
dibuixos. (3). Sèries de temes. Retrats; Amèrica; Bèlgica i Holanda; Anglaterra; França; Alemanya
i Àustria; història estrangera; topografia; topografia anglesa; sàtires; ornaments; vestits i
modes. (4). Llibres il·lustrats. (5). Llibres iUustrats extra i CoUeccions factícies de gravats.
Tota catalogació comporta també el fitxatge de les peces. Les fitxes que de recollir unes
dades fonamentals que no es poden obviar, i que no difereixen de les que tenen les fitxes dels
catàlegs raonats, encara que, per a unacol·lecció concreta, s'hi afegiran aspectes particularitzats,
com són la procedència de la peça, el seu "currículum", etc. i la fotografia identificadora.
Tanmateix, si la peça és objecte d'una restauració s'inclourà a la fitxa una foto d'abans de la
restauració i una altra de després per seguir la modificació en ambdós estats. Marquen normes
internacionals, tant pels diversos tipus d'estampes, com per les abreviatures que s'utilitzen, i
la seva adaptació a col·leccions particulars, les següents guies: lnstrucciones para la catalogación de dibujos y grabados. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1969
(Anejos de la Dirección de Archivos y Bibliotecas, núm. 44); AA.VV., Guida alia catalogazione
per autori del/estampe. Roma: ICCU , 1986; Reg/as de Catalogación. Madrid: Ministerio de
Cultura. Dirección General del Libra y Bibliotecas, 1988, li vol. (Materias especiales).
Presentem a continuació alguns models orientatius de fitxes que hem elaborat:
A. Fitxa tècnica de catàleg raonat
O Títol
0 .1. Anotacions al títol
1. Concordança de catàlegs
2. Mides de la planxa
2.1. Anotacions a les mides
3. Tècnica
3.1. Anotacions a la tècnica
4. Signatura, data i lloc d'execució
4.1. Anotacions
5. Número
6. Proves d'estat, treball o assaig
6.1. Descripció de l'estat
6.2. Classe de paper
6.3. Col·lecció a què pertany i on han estat estudiades
6.4. Altres particularitats
7. Proves definitives. Tiratges
7 .1. Primer tiratge
7.1.1 . Títol i número impresos
7.1.2. Classe de paper
7.1.3. Editor/Impressor
7.1 .4. Col·lecció on s'ha estudiat i/o pertany l'exemplar
7.1 .5. Altres anotacions
7.2. Tiratges successius
7.2.1. a 7.2.5. com a l'anterior
8. Parador de la planxa
9. Bibliografia
10. Material preparatori, descripció formal, explicació històrica, iconogràfica, influències, etc.
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B. Fitxa per al fons d'una Institució que té entrades d'estampes actuals, periòdicament per
cursos o anys.

AUTOR:.............................................................. ...........
TITOL: .................................................... ..... ................. .
DESCRIPCIÓ: ........ ...... .............. .................................. .

CG/

DIMENSIONS:
Pisada: .......................................................... .......... .

TÈ¿'~~el:.::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::
PAPER: .............................................. ............................ TINTA: .................................. . ..
RECTO:
Data: ......................................................... ... .. ................. .... ... ............ ... ................. ...
Signatura: ... .... .......................................... ............. .... ............ .... ......... ... ........ ... ..... .. .
Estat - Prova - Numeració: ....................................................................................... .
Altres: ...................................................... ........ .......... ............ ....... ............................ .
VERSO:

CURS: ............................................................................................................................

ESTAT DE CONSERVACIÓ: ... .... ............ ........ .... ............ .. ...... .... .... ............ .... ...... .. .... .. . .
BIBLIOGRAFIA: ............ .... ...... .......... .......... .... ................... .. ... ............... .... ..... ..... .......... .

EXPOSICIONS I CONCURSOS: .......... ...... ..... ............ ... ............................................. ... .
PREMIS ACONSEGUITS: ............................... ................... ............. ............................... .

è'üR.RiC'üú)M 'D'E:L .G"Rf\vi\oòR·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
OBSERVACIONS: ... ..... .......................................................... ....................................... .

RE:
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C. Fitxa per a un Gabinet de Gravats.
Núm. inventari
Núm. registre
Núm. catàleg
Signatura

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00

00

00

00

00000000

00 . . 00

00

00

00

00 00

00

00

00

0000

00 00

00

00

00

00

00 00

00

00 . . 00 0000

00 00

. . 00

00 00

00.00.

00

00

00

00

00

00 00

o o o o o o o o o o o • o o • o o · · · · · · · · · · · · o o • • oo • • oo • • oo • • oo • • •

Gravador
Dibuixant .
Pintor .
Peça reprod.
Títol ..................................... ........................... ..... ........................ ................................... .
Data ....
Lloc d'execució
Col·lecció/Sèrie/Liibre ..... .. ................. ...... .... ........ ............ .... ......................................... .
Estampador ............. ......
Editor
00

00 • • 00

00 • • • 00 0 0 . 0 0 . . 00 • • 00 • •

00 00.

0 0 . 0 0 . 00

0 0 . 0 0 • • 0 0 . 0 0 00

00

00

00

00

00

00

00

oo • • •

00

00

00 • • 00

00 . . 00

00 0 0 . 0 0 • • 0 0 . 0 0 00 . . 00

00

•

•

•

00

•

•

00

00 • •

00

....

.

ESTAMPA
Tècnica
Mides pisada .....
Mides paper ..
Tipus de paper
Filigrana ...........
Tipus de tinta
Estat de conservació ........

00 . . . . . .

00.

00 • • 00 • • • • 00

00

00

.......

00

00

00

.

00

•

.

00 0 0 . 0 0 .

00

00

00

00

00

00

00

00 . . 00

00

• • 00

00

00

00

00 . . . . 00 . . 00 • • • 00

•••

00 . . 0 0 . 0 0

•• 00.00

00

00 . .

0 0 . 0 0 . . . 00 . . . . . .

00..

....

....

... ..

00 . . . . . . 00 . . . . . . .

•

00 . .

. . . . . 00 • • •

0 0 . 00 . . 00 • • 00

00 . .

00 . .

00 . .

00 • • • • 00

00 • • • 00

00..

•

00

•

00

00 •

00

•

•

0 0 . 0 0 00

00 • •

00 • •

00 0 0 . 0 0 • • • 00

•

•

... .

00

•

00

.

00

00

00 00

00 • • 00 • • 00 . . 00 • • 00

... .

.

•

•

00.00.

00 • • 00

00

• • 00

•

00

•

.

00

00. 00.00

. 0 0 00

•

•

• • • 00 0000 . . . 00

00

•

00 • • • 00

00 • • 00 • • 00 • • 00 . . . . . . .

00 . . . . . 00 . . . . 00

.. .......

00 . .

•

00

•

00 00

•

00

00

00

00 00.

00 00

00 00.

•

•

00

•

00 • •

o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • • oo • • oo • • oo • •

00

00...........

00 . .

• • 00

00 00 . . 00

MATRIU
Tècnica
Matèria ..
Mides ..
Estat de conservació ..
Anul·lada o no ....... ...... .. ......
Conservada a ....... .... ........

00 . . . . 00 • • 0 0 .

. . . . . . . . . . . . ••

•••

00 • • • • 00

00.00.

oo . . oo . . . . oo . . . . . . oo • • oo • • o o . o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

00

00 • • •

.00.

.

00

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 . . . . . . . 00

00 . . . . . . . . . .

...

00 . . . . 00 . . . . .

... .

.

000

....

00

.

00 • • • 00.

......... .

00 . . .

oo.

00 . . . .

00 . . . . . . . . . .

00

00 . . . . . . . . . . . . . . . . .

00.00 . .

... .

....

00 .

.

..

.. .

Descripció iconogràfica ........................................... .. .... .......... .. ............ ..... ... ............... .

~~~~~~i~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::
Anotacions ................ .......................................... ............ ................ .............................. .
Tipus de prova (d'artista, de treball, B.A.T, ... ) .........
Tiratges/edicions i núm. de proves
00

•

•

00 . . . .

00

00 . .

oo . . . . oo . . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . . oo . . o o o o o o . . .

oo . . . . . oo . . . .

00 . . . . . .

00 000 . .

0000

0000

000000 . . . . . .

00 . . . . . .

oo . .

00 . .

Documentació de la peça ...... ... .. .. ... .. ..................................... .................................. ... ..
Exposicions (al mateix centre/altres) ...... .......... ......... ................................................... .
Bibliografia ...... ................ ... ....... ................ ............ ...... .... ..... .... ..................................... .
Procedència: Compra/Intercanvi/Llegat/Donació ..... ........ .... ......... ... .... ..... .... ....... ........ .
Preu ... ............... ........ .... .... .............. ........ ....... ................................ ............ .... .... ............ .
Intercanvi amb ................. ................ .. ....... .................................................................... .
Data ....
Estat de conservació al seu ingrés .........
00 . . . . . . . . . . 00

00 . . 00

00 . . . . . . . . . . . . . . 00 . . 00 . . 0000

00

00

00

OBSERVACIONS
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Factors a considerar i a controlar per a un manteniment òptim de les estampes
Tractarem només les estampes que són les que formen col·leccions amb més freqüència, ja que
les matrius, que normalment es conserven en les calcografies , són més rares i escasses. El seu control
i tractament de conservació és el de les fustes, els metalls i les pedres càlcàries en general. Centrantnos en les estampes, veiem que en principi els factors són tots aquells que generalment afecten el
paper, i en el nostre cas també la tinta. Breument, n'assenyalarem uns quants, els que més sovint
requereixen una restauració, i que hem distribuït en els següents apartats:
I. Pel que fa al paper o suport, hi poden haver alteracions amb pèrdua o augment de
material , i també sense cap minva de material. A) En el primer supòsit, tenim els factors
endògens del paper, que poden ser incrustacions; impureses, com fi ls (paper acanillat), petites
palles, etc.; els factors vo luntaris o bé accidentals: tota la gamma de pegots; restes d'altres
papers, com és molt freqüent, per exemple, d'escativanes; de coles o pegues en general
(cintes adhesives, cintes encolades, etc.). B) En l'apartat que comporta pèrdua de material ,
molt sovint es troben els retalls de marges, que poden ser només de les barbes del paper, dels
marges més o menys sencers, o fins i tot afectar el camp de la pisada, amb la cubeta tallada;
hi ha també els estrips, esgarrapades, despreniments i cremades. S'hi pot afegir tot un
assortiment de forats de diferent importància: els més finets d'agulla, els de xinxetes, les
perforacions, i els provocats per insectes i animals: rosegadors (rates, ratolins ... ), xilòfags
(corcs ... ), lepismes, paràsits, etc .. . C) Sense pèrdua ni augment de material, també tenim un
panorama de defectes força ampli : les agulletes, petites arrugues filiformes, els plecs sobretot
dels cantons, els doblecs, els bombats produïts per les humitats que afecten el paper; les
empremtes, principalment de mans i dits poc nets, fins les accidentals petjades de sabates,
els "culs de got", etc.; senyals diversos d'objectes col·locats sobre les peces; descomposició
de l'estructura de les fibres del paper per pol·lució, etc.
11. Quant al color, també podem separar els factors voluntaris dels accidentals. A) Els
accidentals que afecten el color són principalment les taques : produïdes per agents biològics
(vegetacions, bactèries, etc.); pels líquids, des d'aigua fins a cafè o tinta; per hiperacidesa del
paper; per la pols; pels insectes (mosques, mosquits, ratolins, etc.); per les ditades, grassa,
tinta, etc ... Tanmateix, es troba el sagnat de la tinta que, sobretot, es palesa al verso de
l'estampa; la corrosió, especialment dels colors blaus, més susceptibles de separar-se de
l'aglutinant i amb tendència a destenyir; la decoloració, principalment provocada per la llum o
bé pel pH del paper ...
B) Les alteracions voluntàries , de presència molt freqüent, són: Anotacions fetes per
persones alienes a l'artista i a posteriori, tant al recto com al verso de l'estampa, que a vegades
poden tenir sentit aclaridor valuós , tal com hem dit en parlar de les inscripcions i les marques,
mentre que, si no és així, fan minvar la qualitat de l'exemplar. Els signes i les marques de
col·leccionistes, també al recto i/o al verso. I els "retocs", quan són fets per persones alienes
a l'artista i sense el seu consentiment. No és extrany trobar-nos amb estampes retocades amb
tinta per remarcar algun detall , acolorides, il·luminades amb l'aquarel·la o amb llapis de colors,
sovint fet per nens que han fet servir l'estampa de plantilla per mostrar les seves precocitats
pictòriques. Tots recordem l'afecció dels més joves a dibuixar bigotis o ulleres als personatges
retratats .
Tant per prevenir com per a la restauració, donen instruccions específiques: Robert
Lepeltier, Restauration des dessins et estampes. Fribourg: Office du Livre, 1977; Francis W.
Dollof and Roy L. Perkinson. How to care for Works o f Art on Paper. Boston: Museum of Fine Arts ,
1979. I més recentment, i en edició italiana, és essencial: Cario James, Caroline Corrigan, Marie
Christine Eushaian i Marie Rose Greca. Manuale per la conservazione e i/ restauro di disegni
estampe antichi. Florence: Leo S. Olschi, 1991.
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Control i cura de l'estampa exhibida
Alguns dels defectes esmentats abans poden detectarse o sorgir durant una exposició, per
això es reclama un control sever en la ubicació de l'exemplar. Convé tenir present que la llum
és un factor importantíssim per a la conservació de l'estampa. La llum que es faci servir, la seva
intensitat, el temps d'il·luminació, la direcció de focus i el to dependran de si l'obra té color, del
seu estat de conservació, de l'època de realització , etc.
Un altre aspecte és la temperatura ambient i la humitat, que cal que es regulin d'acord amb
la procedència ambiental de la peça, procurant que el canvi no sigu i brusc i que no es
produeixin alteracions.

Davant ' passe-partout'
,./

Finestra

Cinta de tela engomada

Darrera "passe-partout'

La posic ió de l'estampa, ha de tenir un bon recolzament i una bona protecció amb suports
rígids, per prevenir males formes , doblecs o arrugues, i tancats; marcs o vitrines que facin
d'aïllants de la pols i pol·lució. Els marcs són importants tant estèticament, com funcionalment.
Una estampa s'ha de mostrar amb tota la seva extensió; és a dir, l'extensió total del paper, i el
més adequat és l'ús del "passe-partout", de cartró controlat i convenientment neutralitzat, i amb
dos ful ls, el verso i el recto amb finestra protectora. Això crea un doble marge i l'allunya del marc,
i fa que aquest no distregui, la lectura, sempre minuciosa i concentrada, que requereixen les
estampes. En col·locar-les en el "passe-partout", es considerarà el tipus d'adhesiu, sobretot
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que sigui neutre, i com s'ha d'enganxar la peça. El millor és utilitzar petits anglets encolats. Ja
amb el ' passe-partout', l'estampa es pot presentar plana en una vitrina o penjada a la paret,
però emmarcada. Cal procurar que el vidre mai no toqui el gravat, per tant, s'ha d'assegurar
una petita cambra d'aire entre el vidre i l'estampa dins del "passe-partout". Aquest element, el
"passe-partout", que avui dia s'aplica en diverses obres, dibuix, fotografia, i fins i tot en pintura,
té precisament el seu origen en el gravat, perquè es va usar primerament per exhibir estampes.
Com dèiem, es poden presentar penjades a la paret, però també, i molt més adequadament,
en vitrines, lleugerament inclinades, per facilitar-ne la lectura, i amb tamborets o seients adients
al taulell, perquè el lector pugui contemplar l'estampa còmodament assegut. Són sistemes que
s'han establert en alguns museus com el MOMA de Nova York, o el museu Van Gogh
d'Amsterdam, o en algunes exposicions temporals a París, i és, sens dubte, la fórmula més
adequada de "llegir' els gravats o estampes, ja que faciliten la proximitat adient entre l'obra i
l'espectador.

- Fusta protectora
Davant ' passe-partout'

Darrera ' passe-partout'

Control i cura de l'estampa guardada
Les estampes cal guardar-les sempre planes, protegides de la llum i la pols i dels elements
que abans hem descrit com a malfactors del paper i la tinta. Dins de calaixeres no gaire
profundes per tal d'evitar l'excessiu pes en cada calaix i facilitar el maneig de l'estoc. Calaixeres
que poden ser metàl·liques; les de fusta tenen l'inconvenient que poden produir humitat i
xilòfags. Si les estampes no tenen ' passe-partout', i cal recórrer a una conservació "senzilla',
es pot sistematitzar un mètode de camises per a diferents mides. Unes camises externes d'un
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paper resistent que es pleguin en dues solapes; a l'interior, s'hi posaran les estampes dins
d'unes altres camises de paper transparent i en sistema de bossa, per tal que els plegats
d'aquestes interiors i el de l'exterior salvaguardin l'estampa de la pols. Cadascuna de les
camises, tant les individuals per a cada estampa, com la del conjunt exterior, duran anotat el
número de registre, inventari i signatura de les peces. Aquestes estampes amb camisa es
poden guardar també dins de capses de mides adequades a les col·leccions, sempre tenint
en compte el pes que poden arribar a tenir. Un pes excessiu és un gran impediment per a la
seva manipulació. La solució de capses i calaixos és més adient que no pas l'ús de carpetes
o portafolis, que poden ésser un mitjà per a curts trasllats d'una peça. Tots els papers i cartrons
utilitzats han d'ésser controlats en el seu pH, en la qualitat neutra.
Però per a les estampes soltes i la seva òptima conservació, el millor és adaptar-les en un "passepartout" de finestra, com abans hem dit. Així es pot agafar l'estampa sense tocar-la amb les mans,
ja que s'agafa pels marges del"passe-partout". A la vegada, el gruix de cartró -doble-, el suport
del verso i la finestra del recto, evita que, en guardar una estampa sobre l'altra, hi hagi cap fregament
entre les dues.
Els "passe-partout• amb la seva rigidesa permeten col·locar l'estampa en un faristol de taula,
per al seu estudi temporal. Així l'estampa pot tenir una proximitat convenient al lector, una bona
inclinació per a la il·luminació, i s'evita una taula plana normal, al mateix temps que es preveu
que no caigui sobre la peça res que la pugui malmetre. Una altra mesura de precaució
fonamental és l'ús del llapis, mentre es contempla o s'estudia l'estampa. Qualsevol accident
amb el llapis és sempre més fàcil de reparar, que no pas en tinta. Aquesta és una de les normes
principals a tots els bons gabinets de gravats: fer servir exclusivament el llapis per a l'escriptura
a prop de les estampes. Tanmateix, podem observar que els mateixos artistes contemporanis
generalment l'empren en numerar i signar les estampes. Una última recomanació preventiva
per al tractament de les estampes és la utilització de guants molt fins -de cotó- per tocarles si no són protegides pel"passe-partout"; es tracta d'evitartaques de greix o suor que pugu in
malmetre el paper.
Finalment, i com és natural, sempre, més que no pas nosaltres, un bon professional de la
restauració i conservació del paper ens podrà ajudar en els problemes més complexos que
puguin sorgir.
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EL TRACTAMENT DE LA IMATGE A LA LLUM DE LES NOVES TECNOLOG IES
Anna Mestre i Vergara
1. Introducció. Evolució de la informàtica.
En diverses publicacions de divulgació1 , s'ha recollit l'evolució que han sofert els sistemes
informàtics des dels anys cinquanta fins als nostres dies. Un possible esquema d'aquesta
evolució fóra:
1950-1 960.
1960-1 970.
1970-1975.
1975-1985.
1985-1995.

Utilització de grans ordinadors.
Aplicacions de gestió.
Desenvolupament d'aplicacions a mida.
Participació de l'usuari.
Introducció de les bases de dades.
Primers sistemes d'informació per a la direcció.
Bases de dades corporatives.
Independència del Centre de Càlcul.
Procés distribuït. Llenguatges d'alt nivell.
Sistemes oberts. Comunicacions.
Tractament de la imatge.

El període comprès entre els anys cinquanta i setanta va suposar la consolidació de la informàtica
en el món de les empreses i de l'administració, i es van dedicar la majoria dels esforços a
desenvolupar aplicacions lligades a aspectes de gestió (facturació, nòmines, control de personal,
etc.). A partir dels anys setanta es desenvolupen els Sistemes de Gestió de Bases de Dades que
permeten estructurar la informació i organitzar-la de manera que la manipulació d'aquesta sigui més
àgil i s'obtingui un nivell d'eficiència més elevat. De forma tímida encara, es va obrint pas a una nova
faceta dins del camp de la informàtica que permet emmagatzemar i tractar informació textual. Per fer
això possible, es modifiquen els paràmetres establerts pels SGBD, passant a una nova forma de BO
amb camps no estructurats, de longitud variable i amb una forma singular de tractar la informaciócreació de fitxers invertits, existència de llistes de paraules buides, existència de tesau res, etc.- que
doten aquests sistemes d'una característica diferenciadora ja que per a la recuperació de la
informació es disposa d'eines flexibles, àgils i potents (operadors booleans, relacionals i adjacència
o proximitat, per exemple).
A mesura que s'anaven modificant les formes de tractament de la informació, també les
arquitectures dels sistemes es veien sotmeses a modificacions, i s'ampliava el ventall de
possibilitats.
La dècada dels noranta ha estat etiquetada com la dècada de la imatge. Tant per la seva
incorporació de forma directa dins els sistemes d'informació, com per l'existència d'eines i
instruments que permeten el seu tractament com a unitats d'informació i amb un valor en si mateixes.

2. Aparició dels sistemes de Gestió Documental en suports òptics.
La influència de les decisions de caire econòmic en diferents aspectes de la vida quotidiana
és un fet absolutament innegable. A títol d'exemple, es pot dir sense equivocar-se, que
l'aparic ió dels suports òptics és una conseqüència de la necessitat d'evitar la circu lació de
documents, amb el corresponent risc de pèrdua o degradació d'aquests. L'increment del cost
de l'espai, el cost home/hora dedicada a la recerca de documents, la separació dels llocs de
producció dels llocs de decisió, són alguns dels paràmetres que han contribuït al
desenvolupament de noves tecnologies aplicades al tractament i arxiu d'unitats d'informació
en suports òptics.
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Dins de l'escala de prioritats marcada pel mercat, el primer pas es va donar en la línia de
tractar els documents existents en suport de paper. L'experiència obtinguda amb la digitalització
d'aquest segment i l'evolució ràpida i sostinguda de la tecnologia, ha permès que en un període
curt de temps s'hagi avançat en el tractament de les imatges pròpiament dites tant si l'emulsió
era en blanc i negre com en color , i tant si es tractava d'imatges fixes com en moviment.

3. Sistemes de digitalització.
El procés de digitalització, numerització o binarització, permet la conversió de documents
(entenent com a tal qualsevol unitat amb contingut d'informació, amb independència del suport
que la reculli), en imatges electròniques constituïdes per una matriu de punts i que poden ser
emmagatzemades, trameses i transformades electrònicament.
Els escànners consten d'una barra de díodes fotoconductius sensibles a la llum i que
transformen el contingut d'un document en una taula amb els valors resultants de la detecció
de la presència o absència d'informació. El conjunt de díodes poden estar ubicats de forma
lineal o formant una matriu. En el primer cas la lectura es fa seqüencialment, i és necessària
l'existència d'un desplaçament mecànic del document o de la mateixa barra de díodes (el cas
més conegut és el del FAX, on la digitalització es fa per mitjà d'una barra fixa i on és el document
el que es desplaça). En el cas d'una ubicació matricial dels díodes la lectura es fa de tota la
superfície, i es manté el document inamovible. La barra de díodes, sigui quina sigui la seva
disposició, rastreja línia a línia el document i es genera un senyal analògic representant la
intensitat lluminosa de cada punt. Posteriorment, aquest senyal es transforma en un valor digital
binari per a cada punt2.
El procediment és igualment vàlid per al tractament de diferents tipus d'imatges, tant si són
diapositives, com negatius, com microformes. En tots aquests casos es treballa amb escànners plans
o de finestra, que s'han dotat d'algun complement especial per a l'ubicació dels suports. La diferència
substancial és que en comptes d'un procés de reflexió de la llum, actua un procés de refracció. Un
altre tipus de dispositiu el conformen les càmares digitalitzadores, molt útils per a la binarització de
fons on es contempla una varietat de suports o per a aquells casos de tractament d'objectes. Les
càmeres digitals estan en ple procés expansiu. A més de la captura de les imatges, incorporen
llenguatges i si cal targetes específiques per ser introduïdes en un ordinador, de manera que les
imatges prèviament obtingudes en un procés analògic poden ser digitalitzades i posteriorment
tractades, manipulades, retocades i sotmeses a processos de transformació3 .
L'element clau en el procés de binarització és el nivell de resoluc ió amb què es tracta
(nombre de punts detectats per polzada, dpi). La resolució es determina en funció de la finesa
de la malla en què és dividida la imatge en el moment de la digitalització. És a dir, la imatge es
descompon en parts que seran més fines i precises segons el nivell de resolució escollit.
La imatge així tractada es convertirà en una matriu de zeros i uns (si es tracta d'una imatge en blanc
i negre), o de zeros i un nombre determinat de valors (segons la gamma de grisos que s'estigui
considerant). Si es tria un grau de resolució de 75 dpi voldrà dir que la imatge tindrà com a màxim
75 punts per mm. Per contra, si es tracta d'una resolució de 200, 300 o 400 dpi, s'obtindrà una
concentració de punts per mm molt més elevada. Si es tracta d'imatges en color, normalment es
digitalitza a nivells de resolució compresos entre 600 o 800 dpi fins a 1.200 o 2.400 dpi.
Si es numeritza emprant nivells de grisos, la relació entre el nombre de bits per píxel és:
4 bits
6 bits
8 bits

per 16 nivells de gris
per 64 nivells de gris
per 256 nivells de gris
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Un altre indicador de la relació de pixels/número de bits segons el tipus de document és:
Tipus document

bits/pixel

B/N (text, gràfics, etc.)
Foto b/n (grisos)
Color (espectre reduït)
Foto color (espectre ampli)

1 bit/pixel
4 a 16 bits/pixel
9 a 32 bits/pixel
32 a 128 bits/pixel

La decisió d'emprar un o altre grau de resolució és molt important per diverses raons. En primer
lloc, per l'ocupació dels fitxers d'imatge, que obliga a dimensionar correctament les necessitats de
màquina. Un document digitalitzat a 200 dpi pot ocupar entre 35 a 50 Kb i en el cas de ser numeritzat
a 300 dpi pot ocupar més de 200 Kb. Els valors aproximats del nombre de pixels en funció del format
i considerant com a valor fix una resolució de 200 dpi (8 pmm) són:
B/N
Foto
Color
(baix espectre)
Color

format OIN A4
format OIN AO
format OIN A4

4 milions de bits
64 milions de bits
16-64 milions de bits

format DIN A4
format DIN A4

36-128 milions bits
128-522 milions bits

Un altre aspecte a tenir present és el temps de resposta. És evident que el temps de representació
en pantalla d'un fitxer digitalitzat a 75 dpi és molt inferior al temps que suposaria obtenir un document
digitalitzat a 300 o 400 dpi. Aquest punt haurà de ser convenientment avaluat en cada cas concret-4.
Un tercer aspecte a valorar és el que es deriva de les prestacions que poden donar els perifèrics de
sortida, impressores i monitors, que en els moments actuals permeten reproduir les imatges amb uns
nivells de resolució sensiblement inferiors als de digitalització.
4 . Els subsistemes de tractament d'imatge.
En l'apartat anterior s'ha exposat el sistema de conversió d'un document en un fitxer imatge
per mitjà del procés de digitalització. Un dels aspectes del qual s'ha fet esment és el problema
dels volums d 'ocupació d 'aquests tipus de fitxers.
Ara bé, existeixen tècniques i processos que correctament aplicats permeten tractar les
imatges digitalitzades sense que s'alterin ni perdin o es deteriori el seu format original. La
compressió és un procés digital que permet emmagatzemar dades o imatges o trametre-les
amb un elevat grau d'integritat, emprant un nombre inferior a l'habitual de bits. Es tracta d'evitar
redundàncies, és a dir, que es trametin més d'una vegada les mateixes dades. Es defineix un
algoritme matemàtic que identifica de manera unívoca els punts dels documents on existeix
informació o no. Així doncs un mateix valor serveix per a diverses parts, i simplifica el nombre
de bits necessaris per emmagatzemar el fitxer imatge.
El procés de compressió d'una imatge en el moment de digitalitzar-la té el corresponent
procés d'expansió o descompressió en el moment que es vol visualitzar el document. Perquè
aquest procés sigui possible és del tot necessari que existeixi el mateix algoritme en el punt
d'entrada que en el de sortida.
Per aconseguir la interconnectabilitat i intercanvi d'informació existeixen alguns algoritmes
estàndards que s'apliquen bàsicament en alguns formats especials dels fitxers d'imatge.
Aquests formats són els d'extensió PCX i sobretot el format TIF. L'organisme encarregat
d'establir aquests valors és el Consultive Committee on lnternational Telephony and Telegraphy
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(CCITI/ISO). Existeix un tipus de compressió que utilitza el mateix algoritme en tractar el
document de forma bidireccional (Grup IV), i el de l'anomenat Grup 111 que assigna valors
diferents a nivell horitzontal que a nivell vertical 5.
És possible que s'utilitzin algoritmes no estàndards, d'ús exclusiu d'una institució o
empresa. També es poden definir i aplicar algoritmes diferents segons una tipologia de
documents. En aquests supòsits es modifiquen els valors estadístics que intervenen en els
algoritmes, i s'ha de preveure d'una forma o altra la reconversió de les imatges.
En el cas de les imatges en color o en moviment, s'estan emprant uns algoritmes que de
facto es consideren estàndards, encara que no s'hagi establert de forma definitiva. Ens referim
al proposat pel JPEG (Joint Photographic Experts Group del CCITI/ISO) per al cas de les
imatges en color i al MPEG (Motion Photographic Experts Group), grup de CCITI/ISO que està
treballant en un estàndard internacional per a la compressió del vídeo digital.
Cal citar en aquest punt diverses tècniques considerades com de compressió híbrida. Entre
les de més anomenada es troben les tècniques de reconeixement de formes, la lectura òptica
de textos i la vectorització de gràfics i/o plans. Aquestes tècniques actuen subd ividint un mateix
document per aplicar selectivament el reconeixement d'una forma, un text o un gràfic.
5. Suports òptics.
En repetides ocasions s'ha fet esment del problema del volum d'informació generat per la
digitalització de documents a pesar de l'ús de tècniques de compressió/expansió. En el cas
que ara ens ocupa que va dirigit bàsicament a l'emmagatzemament i tractament de documents
que integren un arxiu, aquest factor és, fins i tot, encara més greu.
La varietat de peces d'informació obliga a un tractament detallat i particular. En el cas
d'arxius històrics la complexitat del tractament es veu agreujada per problemes de conservació
i de l'existència de gran diversitat de formats. I per descomptat, si es tracta d'arxius d'imatges
que es troben en suports variats i en formats també múltiples, la selecció del suport
d'emmagatzemament esdevé una tasca de gran transcendència.
Un altre factor que cal tenir molt present és el de la preparació dels documents que integren
l'arxiu, com a pas previ a la digitalització. Per la seva casuística especial, no es pot comptar
amb la possibilitat de dotar els escànners amb suports d'entrada automàtics. Aquest factor
encarirà considerablement tot el projecte.
Per poder comprendre l'evolució dels suports d'informació es pot establir la taula següent:
SUPORT

AVANTATGES

INCONVENIENTS

Paper

Fàcil lectura
Accés directe
Econòmic

Fragilitat
Destructible
Ocupació d'espai

Microfilm

Poc espai

Difícil lectura
Dispositiu d'accés
Complexitat de creació

Mitjans magnètics

Gran capacitat

Dispositiu de lectura

Mitjans òptics

Gran capacitat

Dispositiu de lectura
Cost elevat
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A pesar que l'any 1983 es van definir els estàndards a seguir pels discos compactes d 'àudio
i la normativa va quedar recollida en el Llibre Vermell , i que l'any 1985el Llibre Groc va recopilar
la normativa relacionada amb el CD-ROM , no s'ha produït una normalització amb altres suports
de tecnologia òptica com són els WORM o els Regravables. Aquesta situació està frenant el
desenvolupament i l'ús en massa d'aquests suports. És lògic que s'actuï amb prudència davant
de la possibilitat de trobar-se amb uns suports òptics no compatibles amb altres lectors.
Dins del procés de normalització s'està treballant en la línia d'aconseguir uns paràmetres
comuns pel que fa a les característiques físiques del suport (dimensions, forma del cartutx ,
etc.). Un segon punt és el relacionat amb les característiques tecnològiques (nivell del senyal,
estructura de les pistes, etc.). Els controladors i les interfícies de les unitats de gravacióreproducció és un altre factor bàsic. Per últim, i dins d'aquest apartat de la normalització, caldria
fer esment del tractament dels suports i el seu reconeixement pels sistemes operatius per
facilitar la comunicació entre ambdós.
Perquè es donin unes òptimes condicions de creixement del mercat dels suports òptics, a
més d'una correcta evolució de la seva normalització, caldrà estar amatents a l'evolució i
desenvolupament de les xarxes de telecomunicació. Aquest és un aspecte que tindrà una gran
incidència i que pot marcar la tendència en una direcció o en una altra, i fins i tot podria paralitzar
aquest mercat.
Una nova variable a tenir present és l'abaratiment de tots els components que integren els
ordinadors, i de manera especial l'aparició de suports magnètics de g ran capacitat.
Un cop fet l'anàlisi corresponent i decidida la incorporació de suports òptics per a
l'emmagatzemament d'informació, s'haurien de revisar els supòsits següents6 :
1. L'ús dels suports òptics ha de comportar una millora "mesurable", en relació amb l'alternativa
existent en el moment actual.
2. S'ha de dotar l'arxiu dels lectors-reproductors pertinents.
3. Utilització de suports de capacitat d'una sola gravació per tractar informació permanent i suports
de tecnologia esborrable per a aquella informació amb un elevat grau d'obsolescència. L'aparició
de drivers anomenats multifuncionals, facilita la utilització en cada moment del suport adient.
4. Analitzar els possibles problemes d'ordre jurídic (copyright).
5. Importància del programa de recuperació i recerca. Els suports òptics contenen volums molt
elevats d'informació, per tant la facilitat de recuperació ha de ser un paràmetre fonamental a valorar.
6. Necessitat d'optimitzar el temps de resposta. Aquest valor pot ser un bon indicador de
l'organització lògica i física de la informació en el suport físic.
7. Capacitat del suport. Aquest paràmetre es pot relacionar amb el volum total a emmagatzemar.
Cal valorar si és més convenient disposar d'un volum més elevat d'informació en línia o donar
primacia a l'ús de discs de 5"1/4 que fins el moment actual són els més introduïts al mercat.
8. Tipologia de codificació del suport a seleccionar: analògic, numèric o mixt.
9. Arquitectura del sistema a emprar (monousuari, procés distribuït o sistema client-servidor).
En funció de les respostes obtingudes es podrà optar per una opció o per una altra. L'oferta
actual de suports òptics és:
LECTURA

Videodisc analògic
Videodisc d'alta definició
Disc compacte vídeo. Imatges analògiques/so numèric
Vídeo disc compacte
LV-ROM o LO-ROM. Vídeo analògic/dades numèriques
Disc compacte àudio
CD-ROM
CD-ROM-XA
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CD-I o disc compact interactiu
DVI o vídeo digital interactiu
ESCRIPTURA + LECTURA
Sistemes registre vídeo
Imatge analòg ica/so numèric
CD-WORM (80/120 mm)
DON WORM (89/130/300/350 mm)
TECNOLOGIA ESBORRABLE
Sistemes vídeo gravables
Imatge analògica/so numèric
DON POLIMER DE CONTRAST
DON CANVI DE FASE
CO-MO (Disc compacte magneto-òptic)
ALTRES SUPORTS
Targeta òptica
Paper digital
Cinta òptica
Casset òptica

6. Conclusions
De tot el que s'ha exposat fins aquí, se'n poden treure algunes conclusions. La primera
d'aquestes i molt important és que a pesar que contínuament ens estan bombardejant amb la
necessitat d'introduir els suports òptics, l'oferta encara no està prou clara ni definida. Cal
recordar que l'únic suport òptic amb una normativa i estandarització definida és el CD-ROM .
En poc temps, aquest suport ha passat de poder ser emprat exclusivament des d'estacions
monousuari a poder ser accessible en xarxa. A més, alguna de les principals empreses del ram
ja ha presentat un model que permet l'elaboració del màster i fer un nombre reduït de còpies
a un cost que pot ser competitiu per a institucions i empreses. No s'ha d'oblidar que fins ara
el procés d'estampació del disc màster es portava a terme a Alemanya o Anglaterra, amb el
consegüent encariment del producte.
Aquest suport pot ser de molt interès per a aquells arxius per als quals, pel seu contingut
particular, pot resultar econòmicament viable la producció de productes extrets del tractament
dels seus fons.
Un altre aspecte és l'ús de suports òptics com a sistema d'arxiu i conservació del fons. Pel
que s'ha vist fins ara, el tractament d'imatges en blanc i negre o contingudes en suport de paper
està força resolt. Seria aconsellable, per tant, iniciar el tractament per a aquest tipus de
documents, i esperar l'evolució i solucions que, sens dubte, en poc temps aniran sortint al
mercat. No s'ha d'oblidar que com a conseqüència d'una necessitat evidenciada de forma
persistent, acaben apareixent alternatives vàlides. Les aplicacions multimedia dirigides al
públic general, amb la incorporació del tractament d'imatge en color i en moviment, facilitaran
que el segment professional es vegi afavorit per les investigacions que estan desenvolupant
les empreses d'informàtica.
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NOTES
1. Johnson, James R. "La cambiante organización del proceso de datos". A: Datamation, gener de 1975.
2. A títol d'exemple i per conèixer les novetats d'aquests tipus de suport, es pot consultar l'article 'Del ordenador
al celuloide'. A: PG Actual, maig 1992, pàg. 106-112.
3. Per a una primera aproximació al tema dels escànners es poden consultar els articles apareguts a la revista PG
World corresponents als números de juliol-agost de 1991 i maig de 1992.
4. Un cas molt representatiu del que s'ha exposat és el tractament que han donat als documents existents a l'Arxiu
d'Índies de Sevilla. El projecte desenvolupat per la Fundación Ramón Areces, IBM i el mateix Arxiu ha donat molta
importància a la investigació en els algoritmes emprats per a la manipulació de les imatges un cop digitalitzades,
i ha realitzat aquesta al mínim nivell imprescindible per al reconeixement i identificació per pantalla. Amb aquest
sistema han aconseguit reduir el nombre de suports òptics necessaris (quantitat no gens menyspreable) atès el
volum de documents a tractar i el temps de resposta.
5. Especial interès tenen els articles recollits a Proceedings ot the IEEE, vol. 68, núm. 7, juliol 1980.
6. ' Discos ópticos'. A: PG World, núm. 56, juny de 1990.
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ÚS D'IMATGES: DRETS MORALS I ECONÒMICS QUE SE'N DERIVEN
Josep Cruañas í Tor
Introducció
No és objecte d'aquesta ponència l'estudi detallat de la regulació jurídica dels drets d 'autor
entorn de la imatge fotogràfica, sobre la qual ja es va presentar un treball molt exhaustiu en les
passades Jornades. El nostre objecte és plantejar els problemes que sobre aquesta qüestió
es posen a sobre la taula a l'arxiu, tot cercant uns criteris i unes vies de solució clares i ben
respectuoses amb els drets dels autors.
En definitiva, plantejarem solucions als problemes que té l'arxiver sobre les imatges
fotogràfiques del fons propi, quan se'n vol fer algun ús; es pot cedir el dret de reproducció d'una
fotografia?, quina consideració cal donar a l'autor?, es poden cobrar taxes quan la reproducció
és amb finalitats lucratives com ara l'edició o la premsa? En definitiva, quin és el criteri
d'actuació i l'àmbit definit jurídicament per la legislació vigent.
I. Qüestions prèvies
1. Arxiu històric - Arxiu administratiu
Si bé l'objectiu d'aquesta ponència és la problemàtica des del punt de vista de l'arxiu
històric, sovint, en el camp de les imatges, ens trobem amb què un arxiu pot acollir imatges de
tota mena; d'una banda les de caràcter històric i de l'altra, d'actuals. Això afecta sobretot arxius
públics que tenen com una de les seves finalitats aplegar l'arxiu de l'administració pública de
qui depèn, quan deixa de ser operatiu des d'un punt de vista administratiu. En aquest sentit.
l'entitat recull imatges que fa servir per a diversos usos, les quals moltes vegades, al cap de
poc temps de ser fetes, passen a mans de l'arxiu històric.
Hi poden anar a parar des d'imatges d'actes i qüestions relacionades directament amb la
vida de la institució, a d'altres més tècniques del treball propi de les diverses activitats
administratives, o simplement les fetes servir per a l'edició de material de diversa mena com
és ara les publicacions.
Moltes vegades veurem que s'aplegarà a l'arxiu material clarament de caràcter històric amb
unes imatges plenament actuals. Aquest fet cal tenir-lo present. ja que té una gran importància
en el moment de determinar la situació jurídica de cadascuna de les imatges.
2. L'autor i les imatges com obra seva
Deixem de veure la imatge no només com un element informatiu, sinó que hem de valorar també,
en primer lloc, la seva condició d'obra de creació, tal com marca la llei de propietat intel·lectual.
El primer fet que hem de tenir en compte és qui és l'autor de l'obra. Una imatge d'autor
desconegut, a part de no tenir una dada d'informació bàsica, té una mancança que ens posa
molts problemes jurídics. sobretot quan aquesta imatge és recent.
Jurídicament, una fotografia només la podem considerar "anònima" quan l'autor va decidir
expressament de divulgar-la sense posar el seu nom. De tota manera, hem de tenir present que al
nostre país hi ha un mal costum de no respectar el nom de l'autor. D'altres vegades, el fet de tenir una
còpia o negatiu a l'arxiu on no ens consta el nom de l'autor, és a causa d'actituds poc curoses de les
persones, per les mans dels quals ha passat, que n'han fet perdre el rastre. En tot cas, l'única persona
facultada per renunciar al nom és l'autor i ningú més, ni tan sols els seus hereus.
Per tant sempre s'ha de posar el nom, i en cas de no poder saber-lo s'ha de mostrar amb
la indicació "autor desconegut', tot i que seguidament es posi el nom de l'arxiu per indicar el
lloc on és dipositada. Mai no es pot posar només el nom de l'arxiu.
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A part dels problemes jurídics de reclamació que pot comportar la publicació de fotografies
d'autor desconegut, dóna una imatge pobra de l'arxiu.
Si bé unes vegades és difícil determinar l'autor, d'altres el nom amb què es publica pot ser erroni.
Un exemple d'això és el costum que hi ha entre els fotoperiodistes de deixar-se imatges entre ells,
quan no han pogut anar a un determinat acte. Per això una mateixa imatge es pot trobar en diversos
diaris amb el nom de més d'un fotògraf, i així surten publicades. En aquests casos l'aclariment el pot
donar l'arxiu de negatius originals, si s'han conservat. Això, en definitiva, és una excepció, i en general
hem de donar per bo el nom amb què és publicada una fotografia, fora que tinguem la constància
que a l'arxiu hi ha el negatiu que és d'un altre fotògraf.
3 . Les imatges
Entre les qüestions prèvies essencials que cal tenir presents hi ha el material o suport de
les imatges que tenim a l'arxiu.
Si tenim l'original , serà o bé el negatiu o també pot ser una còpia. En aquest segon cas, cal
que tinguem present que hem de donar la consideració d'original a la còpia feta directament
pel fotògraf. Aquestes ens donen, en definitiva, l'enquadrament donat per ell i també el
tractament del revelat al laboratori. Això és fonamental en el cas de molts fotògrafs.
Un exemple d'aquest fet és el cas d 'una imatge molt coneguda del fotoperiodista Agustí
Centelles que representa uns guàrdies d'assalt el19 de juliol de 1936 a Barcelona parapetats
darrera d'uns caval ls morts. Aquesta imatge en el negatiu no es veu tal com la coneixem . En
revelar-la, l'autor va treure de l'enquadrament un personatge que estava situat darrera d'ells
amb una pistola a la mà i que treia tota la força de la imatge. Aquest exemple ens porta a donar
un altre argument per valorar jurídicament l'obra acabada del fotògraf, i no només la imatge per
ella mateixa com un element informatiu.
També han de rebre la condició d'originals les transparències, ja que en aquest cas la
imatge ja és positivada directament, sense el pas posterior de la còpia en paper.
Hem de separar els suports originals de tot el que no es poden considerar originals. És a dir, les
còpies amb enquadraments no fets per l'autor, encara que siguin trets del negatiu original.
Hem de separar i donar un altre tractament a les còpies fetes a partir de còpies originals o
de les reproduccions impreses d'aquests originals. Com veurem més endavant, no ens podem
plantejar tenir cap mena de dret sobre les còpies no originals que no puguem justificar que
s'han fet amb autorització de l'autor, si no es disposa de la còpia original a l'arxiu.
A part de la situació jurídica pròpia diferent dels suports originals , normalment aquestes
imatges tindran una qualitat tècnica inferior o fins i tot molt deficient, cosa que desmereix i
perjudica la imatge de l'autor.
En un altre apartat hem de posar les imatges que siguin reproduccions impreses en
publicacions o llibres, o simplement postals.

11. Breu referència als elements bàsics de legislació sobre propietat intel·lectual que tenen una
incidència directa en un arxiu
1. Principis bàsics de la legislació
La legislació sobre propietat intel·lectual es basa en el fet que la creació literària, artística
o científica és un bé cultural col·lectiu que s'ha de protegir, i així veiem que es va establir com
un dret fonamental en l'article 20.1 .b) de la Constitució.
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En aquest sentit, s'estableixen tota una sèrie de drets de l'autor sobre la seva obra, cosa
que no només és fruit de la darrera llei del1987, sinó que ja ve de l'antiga llei del1879 que,
en definitiva, recullen tota la tradició jurídica internacional, que van donar lloc a la Convenció
de Ginebra i el Conveni de Berna. D'una banda, hi ha uns drets morals irrenunciables i d'altra
banda uns drets econòmics sobre la seva obra, que són els que poden permetre a l'autor
d'obtenir uns beneficis de la seva creació.
Per això les convencions internacionals i la legislació actual tendeixen a regular molt
detalladament totes les qüestions, tot intentant d'assegurar que aquests drets siguin efectius.
Això es fa pel camí de declarar-los irrenunciables.
Al fet del valor d'interès públic col·lectiu que es dóna a la creació fotogràfica i a la Llei de
Propietat lntel·lectual s'hi ha d'afegir la funció que tenen els arxius. No podem enfocar aquesta
matèria com ho faria una entitat comercial. Hem de tenir present que tal com s'estableix en la
Llei d'arxius de Catalunya, els arxius, com a dipositaris d'un patrimoni cultural d'interès general,
tenen com a objectius la seva conservació i posar-lo a disposició dels estudiosos per a la
investigació.
Tenint present això, hem d'analitzar la legislació que valora aquestfet. Els drets i obligacions seran
els mateixos, però hem d'establir unes normes d'actuació diferents de les que es plantejaria una
agència d'imatges, que té com a única finalitat l'obtenció d'un benefici comercial.

2. La fotografia com a obra de creació
L'article 1O. 1. h) de la Llei de propietat intel·lectual del1987 que des d'ara anomenarem LPI,
inclou com a obra de creació, "les obres fotogràfiques i les expressades per procediments
anàlegs a la fotografia". Aquesta qualificació es fa independentment del valor tècnic o artístic
que pugui tenir la imatge en concret.
Així la llei només diferencia i dóna un tractament diferent (art. 118 LPI) a les que anomena "meres
fotografies~~ que no queden prou definides per poder tenir un criteri clar. En tot cas les fotografies que
arriben a un arxiu, com a criteri general, es poden considerar fotografies de "ple dretll fora de les
simples reproduccions d'una altra fotografia o de documents o altres objectes plans. Entrar en més
detalls no serviria per aclarir gaire res més. En el cas de les meres fotografies, l'autor també té drets,
tot i que, com veurem, per un temps més limitat, només durant vint-i-cinc anys després de ser feta.

3. Drets de l'autor
L'autor té plens drets sobre la seva obra fotogràfica. D'aquests hi ha els anomenats morals
i els econòmics, és a dir els drets d'explotació.
3.1 Drets morals
Aquests drets fan que l'autor mantingui un lligam amb la seva obra encara que hagi
transmès els drets d'explotació o la mateixa propietat del suport de l'obra.
Pel que fa al nostre cas, el fet que s'hagi adquirit per part de l'arxiu l'obra d'un fotògraf, això
no obsta perquè no s' hagin de respectar els drets morals, i l'autor o els seus hereus ho poden
exig ir. Si no són respectats poden demanar, fins i tot, la intervénció de la justícia.
D'aquests hem de diferenciar els personals, que només pot exercir l'autor i no els seus
hereus, ja que en definitiva corresponen a l'esfera de la creació. També hi ha els no personals
que poden ser reclamats pels hereus.
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3.1. 1 Els personals
a) Decidir si l'obra ha de ser divulgada i de q uina manera es fa. Un cop inic iada la divulgació
q ueda exhaurit.
b) Decidir si s' ha de divu lgar amb el seu nom, amb pseudònim o d'una manera anònima.
En aquest sentit, per això fèiem l'observació que les fotografies de les quals no ens consti l'autor
hem de considerar-les "d'autor desconegut" i no "anònimes·, ja que només ho són quan l'autor
així ho ha disposat.
e) Modificar l'obra, tot respectant els drets adquirits de terceres persones. Això es refereix més
a casos com una obra literària o d'altra mena. En el cas d'una fotografia es referiria a l'enquadrament
que s'hagués reproduït d'una manera i que l'autor decidís que calia fer-ho d'una altra.
d) Retirar l'obra del comerç. És a dir, que l'autor decideixi que una determinada fotografia
no s'exhibeixi més. Ha de respectar, però, els drets cedits a terceres persones.
e) Accedir a l'exemplar únic o rar de l'obra, am b la finalitat d'exercir el dret de divulgació.
És a dir, que l'autor que no conserva per qualsevol c ircumstància una fotografia, i l'únic original
el tenim a l'arxiu, pot demanar-lo per reprodu ir-lo i fer-ne ús.
3.1 .2 Els no personals
Aquests drets morals, que es refereixen al reconeixement del nom de l'autor i a exigir el
respecte a l'obra, tant l'autor com els seus hereus poden fer-los valer. En cas de ser
desconeguts els hereus, també ho poden fer les institucions públiques com l'Estat, la
Generalitat, els Ajuntaments o altres institucions públiques culturals.
a) Exigir el reconeixement de la condició d'autor d'una obra. En el nostre cas, el fotògraf té
el dret que es faci constar el seu nom o pseudònim a les seves fotografies. S'ha de fer constar
a la fitxa de l'arxiu, i sempre que es publiquin o es mostrin en alguna exposició.
Per això hem assenyalat com una condició bàsica, el fet de conèixer qui és l'autor de cada
una de les fotografies que es tenen a l'arxiu. Moltes vegades es posa el nom de l'entitat que
custodia l'original i no el de l'autor. Aquesta pràctica s'ha de desterrar totalment, tot i que no
obsta que al costat del nom de l'autor es posi el de l'arxiu com a centre dipositari.
b) Exigir la integritat de la seva obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració
o atemptat contra ell, que suposi un perjudici als seus legítims interessos o la seva reputació.
En el cas de la fotografia, això es refereix a la manera com l'autor ha decidit que es reproduís
i divulgués. Ningú no pot alterar les fotografies, en el sentit de modificar l'enquadrament o bé
retocar-les. Des de l'aparició del tractament informàtic de la reproducció de les imatges, aquest
problema va creixent, ja que mitjançant l'ordinador és facilíssim manipular una fotografia.
3.2 Drets d'explotació
Correspon a l'autor l'exercici en exclusiva dels drets d'explotació de la seva obra per
qualsevol mitjà, i en concret els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació,
que no es podran fer si no es té la seva autorització (art. 17 LPI).
1. Reproducció. És la fixació de la imatge en algun suport que permeti comunicar-la i
l'obtenció de còpies (art. 18) Un exemple en seria l'edició en un llibre, en diaris o revistes.
2. Distribució. És el fet de posar a d isposició del públic l'original o còpies, en vendre-les,
llogar-les, deixar-les o per qualsevol altre mitjà (art 19). És un dret que va lligat amb el de
reproducció.
3. Comunicació pública. És tot acte pel qual un grup de persones col-lectivament pot tenir
accés a una obra. Això es refereix a les representacions públiques d'obres teatrals, la projecció
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de pel·lícules i altres àudio-visuals, transmissions per ràdio o televisió, com també les
exposicions.
Per tant la llei deixa ben clar que, en el cas d'una fotografia, és l'autor qui ha d'autoritzar
l'edició, distribució i venda per qualsevol mitjà d'edició. També en el cas de la comunicació
pública, per a la difusió a través dels mitjans àudio-visuals de comunicació com ràdio i televisió
i el cas d'exposicions obertes al públic.
La cessió dels drets d 'explotació s'ha de fer expressament i per escrit(art. 51 i en general
el títol V de la LPI) a canvi d 'una participació en els ingressos de l'explotació. Cada modalitat
d'explotació s'ha de formalitzar amb un contracte independent (art. 57).
En aquest sentit, per això és tan important saber amb quina fórmula jurídica ha arribat
cadascuna de les fotografies de l'arxiu. Altrament, no es pot saber quins drets ha adquirit.
De tota manera, cal aplicar el principi que no es transmeten els drets si no es fa
expressament i per escrit (art. 43 LPI).
3.3 Excepcions
Hi ha dos casos en què es pot reproduir una obra sense permís de l'autor. Un és el dret de
citació, i l'altre la reproducció per arxius i altres entitats amb finalitats d'investigació.
1. Dret de citació
Qualsevol persona pot incloure en una obra, amb final itat docent o d'investigació, fotografies
d'altres autors amb la finalitat de citar-les per analitzar-les o fer un comentari crític (art 32). Això
exclou tota finalitat lucrativa, com és ara el fet d'incloure fotografies en un llibre per tal
d'il·lustrar-lo i ser venut. Es podrien cedir fotografies per ser reproduïdes en un estudi sobre
la fotografia on es comentessin les imatges dels diversos fotògrafs.
2. Reproducció per part d 'arxius amb finalitats d'investigació
Un altre cas, que afecta directament els arxius, és el que s'exposa en l'article 37 quan
autoritza la reproducció d'obres per part de museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques,
hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o
científic, i la reproducció es faci exclusivament amb finalitats d'investigació.
Aquesta disposició va estretament lligada a l'anterior, ja que autoritza l'arxiu a fer la
reproducció que demana un investigador, però sempre amb aquesta finalitat, i sempre que no
tingui afany lucratiu. En aquest sentit, l'arxiu haurà de demanar per escrit que el demandant
especifiqui la final itat de l'ús i, de ser per a investigació, l'advertirà que no en pot fer cap altre
ús. En cas de voler reproduir-les per a una altra finalitat, hauria de demanar permís a l'autor o
a qui en tingui els drets reservats.
El terme lucratiu s'ha d'entendre no des del punt de vista que hi hagi d'haver un guany
directe, sinó en el sentit de la definició que dóna el diccionari de la llengua catalana: "que de
l'ús se'n tregui un profit". En definitiva, és un ús lucratiu tot aquell del qual s'obté un profit, com
pot ser el fet d'editar un cartell , encara que sigui una entitat cultural , on s'anunciï un concert
o un llibre per regalar. Tot ús que vagi més enllà de la investigació s'ha de considerar amb una
finalitat lucrativa.

4. Propietat de l'obra i drets d'explotació
L'article 56 (LPI) estableix clarament que el propietari del suport no té cap dret d'explotació
sobre l'obra. Per aquesta raó un arxiu no té cap dret sobre l'explotació de les obres
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fotogràfiques que hagi adquirit. Consegüentment, tampoc no pot donar autorització a terceres
persones per tal que les vulgui editar o difondre, ni rebre cap mena de qualitat econòmica, en
relació amb l'ús que se'n faci.
La llei diu que l'arxiu, com a propietari, sí que podrà exposar l'obra, entenent que la faci la
mateixa institució. L'autor només s'hi podria oposar en cas que considerés que l'exposició
atempta contra la seva reputació professional.
Per tant, queda clar que el fet de tenir la propietat del suport de la imatge, sigui negatiu o
còpia, no dóna altre dret que el de custodiar-lo i exposar-lo.
D'altra banda, cal tenir present que el fet d'adquirir una còpia fotogràfica pot representar
ben poc, ja que segurament no és l'única que existeix. Un fotògraf pot haver fet diverses còpies
d 'una imatge i haver-les cedit a diverses persones. En el cas que es disposi d'un negatiu, pot
ser que altres arxius tinguin altres còpies originals. Això encara relativitza més el fet de la
propietat del suport que, de fet és diferent en el cas d'un quadre, del qual només hi ha un únic
exemplar.

5. Drets adquirits per l'arxiu sobre les imatges
Hem de partir del principi bàsic que no s'adquireixen altres drets dels quals es tingui
constància escrita.
Per tant, podem dir clarament que, en cas d'adquisició d'imatges a terceres persones que
no siguin els autors o els hereus, tant si es compren , es donen o en dipòsit, l'arxiu només en
té la custòdia i el dret d'exposició, del qual ja hem parlat. Els drets de fer-les servir en
publicacions pròpies o de tercers són de l'autor o dels seus successors, això amb el límit del
pas a domini públic del qual ja parlarem.
En cas que el fons provingui del material que l'administració o institució hagi fet servir per
a diversos usos, hem de partir del criteri general que els drets adquirits s'extingeixen amb l'ús
i, per tant, s'adquireix només el dipòsit. En aquest sentit, hem de tenir present que un fotògraf
en cedir una fotografia per ser publicada té dret a què se la hi retorni, i per tant la podria reclamar
(art. 64.6è LPI).
Només hi ha un cas en què la institució pot haver adquirit els drets exclusius d'explotació,
és el cas en què el fotògraf estigués contractat laboralment o en fos funcionari.
En cas de negociar directament amb l'autor o els seus hereus d'adquirir la propietat, dipòsit
o donació, se li podria plantejar el fet que es pactés també adquirir la titularitat dels drets
d'explotació, i per tant el dret de cedir-ho a terceres persones i percebre una quantitat
econòmica per l'ús. De tota manera, la llei estableix que els drets no es podran adquirir
globalment, i que en definitiva s'ha de contractar per a cada modalitat. En aquest sentit, crec
que és complicat el fet d'assumir una representació d'explotació per compte de l'autor o els
hereus, ja que en tot cas podrien reclamar una participació, sobre la base que estableix la llei.
El més pràctic i clar per a la bona gestió de l'arxiu, seria que en aquests casos es pactés que
el cedent o venedor autoritzés l'arxiu per tal que pogués utilitzar els originals en publicacions
pròpies i cedir-les a terceres persones, sense que es fes pagar altra taxa o preu que el cost de
la còpia.
En cas de no tenir cap mena de referència sobre l'origen de les imatges, l'arxiu no pot
pretendre tenir més enllà de la simple possessió de la fotografia o negatiu, sempre que sigui
original. En cas que la còpia no sigui original i no es pugui saber el mitjà ni per qui va ser feta,
no es té cap mena de dret en relació amb la imatge, ja que vindria d'una reproducció no
consentida per l'autor, i per tant feta fraudulentament.
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6. Altres drets concurrents
En una fotografia, a part dels drets de l'autor, hi poden concórrer drets de tercers. El cas
que més pot afectar un arxiu és el de fotografies d'obres d'art que s'exposen en museus de
titularitat pública o privada, en col· leccions particulars o al carrer. El cas és el mateix, encara
que sigui un museu de la mateixa corporació a la qual pertanyi l'arxiu.
La reproducció d'una obra d'art és un dels mitjans d'explotació i, per tant, cedir una
fotografia, encara que es tingui l'autorització del fotògraf, no es pot fer si no es té també la de
l'autor de l'obra d 'art o la dels seus hereus.
Només hi ha un cas en què l'autor de l'obra reproduïda no s'hi pot oposar. És quan l'obra
d'art està situada en un carrer o una plaça pública (art. 35 LPI). Fora d'aquest, una fotografia
d'una obra no es pot ced ir a terceres persones, si no s'ha demanat el permfs de l'autor de la
pintura, escultura o altra obra. Només en serien excepcions el que acabem de tractar i en el
cas d'usos destinats a la investigació.

7. Les bases d'imatges
Un projecte de molts arxius és fer una base d'imatges amb l'aparició dels nous sistemes
informàtics.Aquesta base pot tenir com a objectiu la simple informatització de les imatges que
estan dipositades a l'arxiu, per tal de facilitar-ne la consulta. Això no tindria cap mena d'objecció
des del punt de vista de la llei sobre els drets d'autor i no alteraria els plantejaments generals
sobre la titularitat de drets i les cessions que exposem en aquest estudi.
En tot cas, si una determinada imatge hagués de ser retornada a l'autor, ja que es tingués només
en dipòsit, hauria de ser esborrada del suport informàtic, si l'autor no en donés el vist-i-plau.
L'article 20 de la LPI en l'apartat 2.h) diu que és un acte de "comunicació pública", un dels
mitjans d'explotació d'una obra, "L'accés públic a bases de dades d'ordinador per mitjà de
telecomunicació, quan aquestes incorporin(.. .) obres protegides". Aq uesta disposició delimita
molt l'ús que es pot fer de les imatges introduïdes en una base de dades. De fet, aquesta base
de dades ha de servir només com a fitxer de l'arxiu, sense que pugui ser consultat pel públic
a través d 'una xarxa, ni servida a d'altres entitats; això només es podria fer amb l'autorització
dels autors. També haurien de donar el vist-i-plau en cas de voler fer un ús comercial de la base
de dades i de les imatges que conté.

8. Durada dels drets
L'autor té plenitud de drets durant la seva vida, tant els morals com els econòmics
d'explotació. Aquests darrers els pot transmetre per contracte a terceres persones per tal que
divulguin l'obra. De tota manera, en morir no s'extingeixen sinó que els transmet als hereus
legftims, en cas de no fer testament, o si en fa, a qui designi.
Els drets morals personals com ara el de divulgar l'obra amb pseudònim o anònimament,
modificar l'obra o retirar-la del comerç només poden ser exercits per l'autor i, per tant, no els transmet
en morir. En canvi, sf que transmet als hereus el dret moral d'exigir el respecte a la integritat de l'obra
i el del fet que sigui reconegut el seu nom com a autor (art. 15 LPI). Fins i tot, la llei disposa que si no
hi ha hereus, això ho pugui exigir, si convé judicialment, per qualsevol dels poders públics, sigui el
govern de l'estat, l'autònom, un ajuntament o una entitat cultural de caràcter públic.
Pel que fa als drets econòmics d 'explotació de l'obra, poden ser exercits pels hereus de
l'autor durant els seixanta anys següents a la seva mort (art. 26 LPI). De tota manera hem de
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tenir present que la durada és de vuitanta anys, en cas d'autors morts abans del mes de desembre
de 1987, que és quan es va promulgar la nova llei que va reduir la durada als seixanta actuals.
La història de la fotografia és relativament curta i, si tenim en compte la durada dels drets
veurem que la major part de les fotografies que tenim dipositades a l'arxiu encara no han passat
a domini públic, i per tant els drets dels autors encara són vigents.
L'arxiu o l'entitat del qual depèn podria ser titular dels drets que se li transmeten a través d'un
testament. En cas que se li faci un llegat del conjunt d'originals del fotògraf, només se n'adquireix la
propietat. tot i que els drets d'explotació queden en mans dels hereus universals. Només s'adquiririen
aquest drets si es digués expressament en el llegat. També s'adquiririen si l'arxiu fos designat hereu
universal i, pertant, adquirís tots els béns i drets del testador; en aquests dos casos l'arxiu podria cedir
les fotografies per ser reproduïdes sense cap mena de prevenció.

8. Domini públic
Passats els anys que marca la llei des de la mort de l'autor, els drets econòmics
s'extingeixen i l'obra passa a "domini públic" (art. 41 LPI). Una obra que està en aquesta situació
pot ser reproduïda i divulgada sense demanar cap mena de permís ni pagar cap mena de dret
per qualsevol persona, el que sí s'ha de respectar és la integritat de l'obra i fer constar el nom
de l'autor. Per tant, l'arxiu si té fotografies en domini públic i algú les demana per publicar-les
o exposar-les podrà demanar el pagament del preu de fer la còpia però, en cap cas no podia
demanar cap mena de dret per l'ús que en pugui fer. Altrament, seria atribuir-se uns drets que
s'han extingit.
En definitiva, com veiem, la Llei de propietat intel·lectual permet que l'autor i els hereus
puguin gaudir dels guanys de l'explotació de l'obra, però després, en considerar que aquesta
és d'interès cultural col·lectiu, aquesta queda a disposició de qualsevol ciutadà i institució per
fer-ne ús lliurement.
Només cal fer una precisió, que és el cas de les anomenades "meres fotografies" o simples
reproduccions de les quals hem parlat (art. 118). En aquest cas, els drets d'explotació són de
vint-i-cinc anys des que es fa la fotografia. En cas que l'autor es mori abans de fer-los, en
continuaran gaudint els hereus. Però una vegada acabats, passa directament a domini públic.

lli. Criteris d'actuació dels arxius davant dels drets dels autors de les fotografies dipositades allí
Dades que cal tenir de cada fotografia i que haurien de constar en la fitxa corresponent, ja
que són imprescindibles a l'hora de saber la situació dels drets.
1. Nom de l'autor, i també si l'utilitzés, el nom artístic o comercial com a pseudònim. Si es
reprodueix una obra d 'art, cal fer constar el nom de l'autor de l'obra reproduïda.
2. Any de naixement i mort del fotògraf que ha de determinar si ha passat o no a domini
públic.
En cas de fotografies que reprodueixen obres d'art no exposades en la via pública, cal fer
constar les dades de l'artista i si han passat a domini públic o no.
3. Data en què es va fer la fotografia. En cas de no tenir dades sobre l'autor, ens pot orientar
sobre el moment en què passi al domini públic.
4 . Quina mena de suport i si és negatiu, transparència o còpia. També si és original o no.
5. Concepte pel qualla fotografia està a l'arxiu.
Si ha estat donada, venuda o en dipòsit. I també cal saber si s'ha adquirit directament de
l'autor o els seus hereus. En cas de no ser així, saber de qui s'ha adquirit.
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Això és molt important, ja que si s'adquireix d'una tercera persona, podem tenir la certesa
que només s'han adquirit drets sobre el suport, ja que la resta de drets només els pot transmetre
l'autor o els hereus.
En cas que s'hagi adquirit mitjançant qualsevol forma jurídica un fons provinent d'una
empresa editorial o revista que hagués adquirit les fotografies per ser publicades, no té cedit
el dret de transmetre-les a terceres persones. Per això l'arxiu no adquireix el dret de reproduir
les fotografies i explotar-les per d'altres mitjans. Calla confirmació dels autors. De fet, només
s'ad_quireix la propietat o dipòsit dels originals.
Es imprescindible que tota adquisició es documenti. En cas de rebre material per arxivar
provinent d'un òrgan administratiu, cal demanar el màxim de dades sobre cada imatge.
6. Quin ús han tingut les fotografies.
Moltes vegades no hi ha cap contracte ni documentació que ens ajudi, per això ens pot ajudar
la referència de la finalitat per a la qual s'han fet seNir. Pot ser que es dipositin a l'arxiu després de
fer-les seNir en una publicació. El fet de saber-ho ja ens orienta, en el sentit de pressuposar que, si
no hi ha cap document que digui el contrari, es va adquirir només el dret d'ús per a aquella finalitat.
Per tant, si algú vol aquella fotografia, l'haurem d'adreçar al fotògraf o, en cas que aquest ens ho
autoritzi expressament, cedir-la amb les condicions que hàgim pactat.

IV. Normes d'actuació
1. Fer constar sempre el nom. de l'autor, tot i que seguidament es posi, separat per un guió,
el nom de l'arxiu que n'és el dipositari.
2. No es pot cedir una fotografia per ser reproduïda si no es té constància documental que
l'autor o els hereus han cedit els drets a l'arxiu. Si hi ha un fons important d 'un fotògraf i no hi
ha cap document que hagi autoritzat el fet que se'n facin reproduccions, convindria parlar amb
ell o amb els seus hereus per tal que la donin.
En cas de fotografies antigues, o sigui de fotògrafs morts o que no estiguin en actiu, que no
podem localitzar-lo, ni a ell ni els seus hereus, es poden cedir, tot i que sempre.s'ha de fer
constar la reserva dels drets que puguessin reclamar.
Si es tracta de fotografies actuals de fotògrafs en actiu, no s'ha de cedir en cap cas el dret
de reproducció, si no ho autoritza l'autor.
3. No es poden cobrar els drets de cap fotografia cedida si no es tenen expressament cedits
els drets d'explotació. Això sí, es poden cobrar quantitats per fer les reproduccions.
Crec que seria convenient, per al bon govern de l'arxiu, i pel caràcter de patrimoni públic que té,
que es prengués com a criteri general que no es cobraran drets per publicació si no es té documentat
especialment que hi ha la potestat de fer-ho per autorització de l'autor o els hereus.
4. En cas de fotografies per a ús científic i de c itació, de les quals no es puguin cedir còpies
a tercers, donada l'excepció que fa la llei, cal fer constar aquest fet en la còpia. Seria convenient
que es marqués la imatge amb un segell sec, per tal d'evitar usos fraudulents.
5. En cas de fotografies que reprodueixin obres d'art, cal tenir en compte, a més dels drets
del fotògraf, els de l'autor de l'obra. Si se cedeix, en cas de poder-ho fer, s'ha de fer constar
la reserva dels drets de l'artista o dels seus hereus.
Si es tracta de fotografies que reprodueixen obres d'art que estan en domini públic, només
hem de tenir presents els drets del fotògraf.
6. Obres en domini públic. Es poden cedir còpies de fotografies que estiguin en domini
públic o que reprodueixin obres d'art que hagin passat al domini públic o les situades
permanentment al carrer, sense que calgui cap autorització prèvia ni es pugui reclamar cap
dret econòmic per part de ningú.

157

Ús d'imatges: drets morals i econòmics que se'n deriven

7. Imatges impreses en publicacions periòdiques, llibres o soltes , com ara les postals. Com
a criteri general, cal tenir present que no es poden reproduir, ja que no ten im l'orig inal i en cas
de fer-ho toparíem amb els drets de l'editor, a més dels drets del fotògraf.
Només justificaria la reproducció en cas d 'imatges de publicacions antigues d'un especial
interès per la seva raresa, i havent-se perdut l'arxiu del fotògraf. En cas que no sigui així, el fet
no és justificat.
8. En cas de disposar només de negatius que siguin una reproducció de l'original o de
còpies reproduïdes de les còpies originals o d'altres, si no disposem de l'original al nostre fons,
no tenim cap mena de dret sobre aquestes imatges, ja que la reproducció s'ha de considerar
que és fraudulenta, fora que constés el motiu o autorització. Aquestes imatges haurien de ser
arraconades del fons de l'arxiu, fora de casos justificats i especials.
9. Es podran introduir les imatges en una base de dades per a ús i consulta de l'arxiu. No
és possible però, la consulta a través d'una xarxa o transmetre còpia de la base a d'altres
entitats o fer un ús comercial de la base, sense el consentiment dels autors de les fotografies.
La Llei considera la consulta per xarxa un acte de comunicació pública que és un dels mitjans
d'explotació, i per això queda sotmès al què hem dit per la cessió de drets en general.
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COMUNICACIONS

CENTRE DOCUMENTACIÓ COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA.
DEMARCACIÓ LLEIDA
Ange/s Buil I Elena Cervera I Montserrat Cervera
Introducció
L'objectiu d'aquesta comunicació és donar a conèixer l'experiència que s'ha portat a terme
en el Centre de Documentació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, demarcació de Lleida,
referent a la conservació de les plaques de vidre d'un fons fotogràfic.
Des de l'any 1991, la biblioteca i l'arxiu històric del Col·legi s'integren dins el Centre de
Documentació. La biblioteca té més de 4.000 volums especialitzats en temes d'arquitectura,
urbanisme i art. Entre els fons documentals que integren l'arxiu destaca, pel seu volum i
importància, el fons Ferrant.
Procedència del fons
N'Alexandre Ferrant neix a Madrid l'any 1897. Titulat a l'Escola Superior d'Arquitectura de
la mateixa ciutat el 1923, mor el 13 de gener de 1976.
Ingressa als serveis tècnics de la Direcció General de Belles Arts del "Ministerio de lnstrucción
Pública·, com a arquitecte de la zona de Lleó, Astúries i Galícia, càrrec que ocupà fins el1936.
Després de la Guerra Civil, i bàsicament per la seva condició de republicà convençut, és
depurat l'any 1939. Com a càstig, se li assigna la 4a zona formada per Mallorca, Catalunya i
País Valencià, del "Servici o de Defensa del Patrimonio Artlstico·.
Com a responsable de la direcció de la restauració de nombrosos edificis històrica-artístics
d'aquestes zones, i a la vegada gran afeccionat a la fotografia, elabora un nombrós arxiu
fotogràfic.
Aquests documents són una valuosa font d'informació. Donen una detallada visió sobre
l'estat primitiu dels conjunts arquitectònics, de l'estat d'obra quan ja s'ha endegat la restauració
i també de la tècnica utilitzada i del resultat final.
L'any 1979 el Col·legi d'Arquitectes adquireix els més de 22.000 clixés fotogràfics que
componen l'arxiu Ferrant. Des de llavors formen part de l'arxiu històric i per tant, ara, són al
Centre de Documentació de la demarcació de Lleida.
El suport d'aquests documents és placa de vidre i pel·lícula.
Situació. Conservació. Problemes plantejats
Durant tot aquest temps, les plaques de vidre, prop de 5.000, han estat dins calaixos de
fitxers metàl·lics sense cap separació entre plaques ni cap element que aturi els cops. Per tant,
les esquerdes i trencadisses si no eren freqüents sí que podien ésser possibles.
A més, començava a ser preocupant el tema dels fongs. El laboratori on s'havia instal·lat
aquesta documentació és un lloc força humit, condició altament favorable per a la seva
reproducció. Val a dir que les plaques no han sofert oscil·lacions tèrmiques brusques.
Els documents més antics i més fràgils són en suport vidre, i per tant s'ha començat a
treballar per resoldre el problema de la seva conservació. Alhora es realitzen tasques
d'inventariació i catalogació.
Es necessitava un sistema que garantís la conservació al mateix temps que el seu cost
econòmic no fos excessivament elevat.
Atès que les experiències alternatives més capdavanteres no s'adeqüen en absolut a
aquesta darrera premissa, i que era precls actuar urgentment en el tema de la preservació del
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material en front d'elements no desitjables, com són fongs, cops de calaix, vibrac ions,
inestabilitats, humitat, etc ... , vam començar a pensar en el sistema que ens convenia.
Solució
Tenint com a referència unes caixes de fusta que fotògrafs de la primeria de segle utilitzaven
per resguardar les seves plaques de vidre, es va pensar que potser si s'aconsegu ia superar
alguns problemes, aquest era un bon mètode de conservació.
La primera qüestió a solucionar fou l'elecció de la fusta. El problema és la possibilitat
d'insectes que deixen les seves empremtes a les plaques. Es va escollir la fusta del cedre
americà. Aquest material té les propietats d'ésser resistent als insectes, a l'humitat i als fongs.
La cola emprada és cola blanca, per tal d'evitar qualsevol tipus d'emanació que pogués
perjudicar el document. S'han envernissat exteriorment.
Les caixes de fusta medeixen 41,4 x 16,4 cm de base per 15 cm d'alçada, petites, perquè
un cop plenes no siguin massa pesades i fàcils de manipular. Interiorment amb guies que
permetin que les plaques estiguin verticalment i sense contacte les unes amb les altres, amb
la qual cosa s'eviten les rascades .
Finalment, una altra de les qüestions a resoldre era la disparitat de mides de les plaques.
El fons Ferrant consta de tres tipus de format diferents 10 x 15, 13 x 18 i 9 x 12 cm. Convenia
que les caixes tinguessin totes les mateixes dimensions. S'han adequat els interiors a les
diferents mides i les han posicionat per a un millor aprofitament de l'espai.
A cada caixa hi caben de 20 a 30 plaques, segons la seva mida.
La distància mínima entre una guia i l'altra, on van les plaques, és de 2,7 mm. Tenint en
compte que les plaques són de 1 mm o 1,5 mm de gruix, no queden subjectes i per tant, les
vibracions produïdes quan es moguin les caixes podrien fer que aquestes poguessin arribar
a trencar-se. Es va optar per embolicar-les una a una amb paper permanent de la marca
Canson que les preserva d'aquest perill, ja que augmenta el gruix final del document, i alhora
les protegeix amb les seves propietats fungistàtiques i de neutralitat en el Ph.
Les làmines del paper amb què s'emboliquen les plaques s'han tallat de manera que les
recobreixen per les dues cares, amb un plec al mig per facilitar la forma i unes pestanyes
laterals que pleguen aquests dos cossos.
Així doncs, les plaques queden verticalment dins les caixes, totalment protegides en
aquesta mena de bossa oberta per dalt, sense contacte d'una amb l'altra i subjectes a les guies
laterals.
Les caixes han estat realitzades per un taller de fusteria de disminuïts psíquics i físics de
la ciutat de Lleida.
Les condicions descrites, més l'assequibilitat econòmica, fan d'aquest mètode una bona
solució per a la conseNació de documents fotogràfics en suport de placa de vidre.
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L'ARXIU D'IMATGES DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA
Alícia Conesa
1. TVC, una emissora de televisió amb voluntat d'arxiu
Televisió de Catalunya és una emissora de televisió, dependent de l'ens públic Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, que actualment emet per dos canals, TV3 (des de 1983) i Canal
33 (des de 1989).
Ja des dels moments inicials es va plantejar la problemàtica de la constitució de l'Arxiu i el
Servei de Documentació. La direcció del projecte de TV3 va veure clara la necessitat de
constituir un Departament de Documentació, que hauria de complir, a curt termini , dos
objectius principals:
-Conservar i tractar documentalment les emissions i la producció de TVC, per constituir
l'arxiu àudio-visual de TVC.
-Donar suport documental (imatges/informació) a totes les àrees de TVC.
Per constituir aquest departament, encara en l'etapa de projecte, ja es varen contractar i
formar específicament en el camp de l'àudio-visual un grup de documentalistes experimentats,
que van definir i marcar les pautes de treball.
Això va permetre que, a l'inici de les emissions regulars de TV3 (gener 1984), ja existís un
Departament de Documentació estructurat, capaç d'assumir les tasques d'arxiu i tractament
documental de les emissions i de donar el suport documental necessari per a la seva producció.
Pel que fa al primer objectiu, la constitució de l'arxiu àudio-visual de TVC, el Departament
de Documentació ha treballat sempre partint d'unes premisses inicials marcades per la
Direcció i inspirades en el model de l'I NA (Institut National de I'Audiovisuel) francès .
Segons aquests criteris, l'arxiu de TVC ha d'assegurar la conservació a llarg termini de les
seves emissions amb una doble finalitat: la de permetre la reemissió de programes i la
reutilització d'imatges, però també, més enllà d'aquesta necessitat interna de la mateixa
emissora de TV, la de constituir un arxiu àudio-visual, que en el futur serà imprescindible per
conèixer i estudiar, tant la televisió com a mitjà de comunicació i com a fenomen social, com
la mateixa història del nostre país, captada i reflectida dia a dia en els diferents programes
informatius de l'emissora.
Aquestes directrius, marcades ja en l'etapa inicial, acompanyades de les suficients
dotacions de recursos i del suport dels successius equips directius, és el que ha permès que
el Departament de Documentació hagi assolit els seus objectius. Fins avui es conserven (en
formats professionals) i es tracten documentalment tots els programes emesos per les dues
cadenes, més una tria d'originals de rodatge (material no emès o només parcialment emès).
Ara bé, TVC és una emissora de televisió encara jove, la qual cosa li ha permès fins ara una
conservació exhaustiva de les seves emissions. A mig termini , però, i en funció, sobretot de
l'augment d'hores de programació i del canvi dels formats estàndards, caldrà establir, com a
la majoria de televisions , una política de selecció dels fons a conservar. Aquesta política de
selecció haurà de trobar un equilibri entre els objectius proposats i els recursos assignats.
Aquesta selecció, a manca de normes o institucions a nivell local o estatal, caldrà fer-la
seguint les recomanacions d'organismes internacionals, com ara FIAT (Federació Internacional
d'Arxius de Televisió, de la qual TVC és membre des de 1984), CIA (Consell Internacional
d'Arxius) ...
Parlar de recursos és fonamental quan es parla d'arxius àudio-visuals, en general, i d'arxius
de televisió, en particular. Conservar les emissions de TV representa una despesa important,
tant pel cost dels suports que s'utilitzen (cintes magnètiques de vídeo), com pel gran volum
d'espai que aquestes ocupen en magatzems que han de reunir unes condicions específiques
de temperatura i humitat.
Tractar documentalment aquestes emissions exigeix, també, una important assignació de
recursos, ja que cal disposar de documentalistes especialitzats, que han d'utilitzar aparells de
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reproducció per visionar i analitzar els documents àudio-visuals. També cal tenir sistemes
informàtics potents que assegurin la indexació de l'anàlisi resultant d'aquest visionat i que
permetin la recuperació dels documents de manera ràpida i pertinent.
2. El tractament documental de les imatges en moviment: la base lmatge3
Un cop establerts els criteris de selecció i conservació, calia definir els criteris de
descripció, anàlisi i indexació dels documents, i dissenyar i posar en marxa un sistema
informàtic adequat. Durant el primer any d'emissions (1984) es va treballar manualment,
definint els criteris d'anàlisi i indexació, i dissenyant la futura base de dades.
Pel que fa al sistema informàtic, el programa de recerques documental Mistral va semblar
el més idoni, tant per les seves prestacions com per les experiències que ja hi havia en aquell
moment (1984) en base de dades d'arxius de material àudio-visual (I NA, museus de França... ).
Partint de l'experiència de l'etapa manual , i amb la col·laboració dels informàtics de TVC i
d'expertsen Mistral de l'empresa Bull, es va dissenyar i definir una base, lmatge3, sobre Mistral.
Després d'un període de proves i maquetes, lmatgeE3 es va implantar al princip i de 1985.
lmatge3 és, doncs, la base de dades que conté la descripció i l'anàlisi de les emissions i
la producció de TV3; és a dir, és la base de dades que cataloga, descriu i indexa el fons de la
Videoteca de TV3. Actualment té més de 100.000 referències.
Pel que fa al tractament documental, en funció de la tipologia dels documents i de les
necessitats de recerca posteriors, s'han establert diferents nivells d'anàlisi.
Dels programes de producció aliena (les imatges dels quals no poden ser reutilitzades, per
qüestions de drets), se'n fa només una descripció general, que permet recuperar els
programes per títols (tant originals com en català), dates d'emissió o reemissió, dades de
producció, directors, intèrprets, peces interpretades , tipus de programa, durades ...
Els programes de producció pròpia, esports, informatius i els originals de rodatge s'analitzen en
petites unitats temàtiques (reportatge). A més de la descripció general, es fa una descripció detallada
de les imatges que contenen, seqüència a seqüència, i s'indexa tant el tema com les imatges.
Aquesta "anàlisi de la imatge" és el que permet la recuperació d'imatges concretes.
Les característiques del fons que es tracta, documents àudio-visuals, dels quals s'ha
d'indexar tant l'aspecte conceptual com les imatges que contenen, han fet necessari el
desenvolupament d'un thesaurus propi i específic que permeti indexar tots dos aspectes.
lmatge3 és una base de dades complexa, tant pel tipus de material que tracta (emissions
de televisió) com pel fet que ha de donar una resposta ràpida i fiable a una tipologia molt d iversa
de recerques. La base lmatge3 compleix una doble funció, ja que és, al mateix temps,
- una base de dades sobre les emissions de TVC (TV3 i C33), que permet obtenir qualsevol
informació sobre la programació emesa i localitzar els suports que la contenen.
- un banc d'imatges en moviment que permet recuperar imatges concretes per reutilitzar
en noves produccions o per comercialitzar per a produccions externes.
3. El Departament de Documentació, avui
El Departament de Documentació està constituït per dos serveis:
Servei de Videoteca
Constitueix l'arxiu àudio-visual de TVC. Es responsabilitza de la conservació de les emissions i la
producció de TVC, i elabora una base de dades, lmatge3, que descriu i indexa el material arxivat.
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Actualment, gestiona un fons d 'unes 90.000 cintes de vfdeo, de diferents formats.
Servei de Documentació
És un centre de documentació que ha de donar resposta a les demandes d'informació de
les diverses àrees de TVC. Per això constitueix i tracta una font multimèdia (biblioteca, arxiu de
premsa, discoteca, fototeca ... ), elabora diverses bases de dades i actua com a intermediari en
consultes a altres centres o bases de dades externes.
Aquests serveis han de funcionar 365 dies l'any, amb un horari que està en funció de les
hores d 'emissió, actualment, de 8 del matí a 1 de la matinada.
És un Departament de servei intern, però el Servei de Videoteca també té una projecció
externa, ja que gestiona la cessió de còpies de programes i d 'imatges d'arxiu per a usuaris
externs.
Al Departament de Documentació, hi treballen 39 persones, de les quals 26 són
documentalistes.
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PROJECTE D 'HISTÒRIA GRÀFICA DE L'URGELL
Jaume Espinagosa i Marsà I Gener Gonzalvo i Bou
Introducció
En el decurs dels darrers anys s'ha revalorat, a Catalunya , la gran vàlua històrica i
documental dels arxius d'imatges. Com a conseqüències directes d'aquests condicionaments
positius , han estat, d'una banda, la dignificació d'aquests arxius. la millora de les condicions
de conservació , i la seva adequada catalogació , la qual cosa ha possibilitat un augment de la
seva consulta, i d'una notable divulgació, al mateix temps que s'han endegat nombroses
campanyes de localització i recuperació d'aquests materials 1 .
Des de fa un cert temps, des de l'Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega, el Museu Comarcal
de l'Urgell, i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega, s'havia fet sentir la necessitat
de recuperació del patrimoni en imatges, i d'una posterior edició d'una història gràfica de la
ciutat. Posteriorment, l'objectiu es va ampliar, en el sentit de realitzar una història gràfica d 'àmbit
comarcal , que tenia el suport del Consell Comarcal i el de tots els ajuntaments de l'Urgell. Un
projecte, doncs, que té com a tret distintiu la seva dimensió comarcal , que no d isposa, fins ara,
de cap precedent al nostre país. Podríem sintetitzar els nostres objectius en tres punts bàsics:
1. Una tasca de recuperació de la documentació gràfica de la comarca de l'Urgell , i la seva
reproducció i catalogació. Això possibilita la formació d'un arxiu fotogràfic comarcal,
custodiat a l'Arxiu Comarcal, que salvaguarda una part important del nostre patrimoni
històric.
2. Dotar la comarca de l'Urgell d'un treball historiogràfic rigorós, on quedin reflectits,
gràficament, l'evolució històrica de la comarca i els seus trets més distintius.
3. Aquesta història gràfica comarcal està pensada per servir com a possib le model, amb
vista a iniciatives semblants a d'altres comarques.

1. Estructura del treball

1.1 El marc cronològic
La delimitació cronològica del treball abastarà des del final del segle XIX, data dels nostres
primers documents gràfics conservats, fins a l'any 1991. En el nostre projecte, presentem una
divisió o periodització cronològica, indispensable per donar una estructura coherent a la nostra
història gràfica:
a) 1862-1900. Des de l'impacte que suposa la inauguració del canal d'Urgell, fins al canvi
de segle.
b) 1901-1931 . El llarg camí vers la modernització, centrada en el fort creixement de la ciutat
de Tàrrega.
e) 1931 -1 939. L'impacte de la 11 República i la Guerra Civil.
d) 1940-1975. El període franquista a la comarca de l'Urgell.
e) 1976-1991. El retorn de la democràcia a les nostres viles.
1.2 La divisió temàtica
La nostra història gràfica vol recollir una visió àmplia, a partir del testimon i g ràfic, de
l'evolució política, econòmica, social i cultural de la comarca de l'Urgell. Dins de cadascun dels
blocs cronològics-sempre relatius- que perioditzen la nostra obra, haurem de desenvolupar
una sèrie d'àmbits temàtics concrets de la realitat vital de la comarca:
- Vida política
- Economia i comerç

166

Projecte d'història gràfica d l'Urgell

-Cultura
- Urbanisme i patrimoni arquitectònic
- Ensenyament
-Costums, festes i tradicions
- Entitats i associacionisme
-Premsa
-Esports
-Vida religiosa
-Successos
D'altra banda, alguns àmbits temàtics, com per exemple l'urbanisme i el patrimoni
històrico-arquitectònic, rebran un tractament monogràfic. D'aquesta manera, hom podrà
copsar de manera més clara i entenedora la seva evolució i vicissituds al llarg del temps.

2. Procés de treball
2.1 En un primer moment, s'ha efectuat una recerca bibliogràfica d'altres models d'històries
gràfiques editades al nostre país 2 .
2.2 Recerca del material gràfic, tant d'àmbit públic com privat. En un primer moment,
disposàvem dels fons fotogràfics de l'Arxiu Comarcal de Tàrrega (amb més de 2.000 unitats)
i del Museu Comarcal de l'Urgell. Fins a la data, citem alguns dels centres públics o privats on
hem efectuat la nostra recerca: Arxius Comarcals de Balaguer i Cervera, Arxiu d'Imatges de
l'Institut d'Estudis llerdencs (Lleida) , Arxiu Agustí Duran i San pere (Cervera) , Arxiu del monestir
de Santa Maria de Vallbona, Institut Municipal d'Història de Barcelona, Arxiu Mas de Barcelona,
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona), etc. Aquesta recerca ha
donat resultats molt positius, i podríem dir que a hores d'ara és una fase gairebé finalitzada.
D'altra banda, mitjançant una campanya pública de sensibilització en els mitjans de comunicació
locals i comarcals de l'Urgell, hem endegat la recollida de material gràfic, donat o cedit en dipòsit per
part de persones i entitats de la comarca, de gran importància per a la recuperació d'aquest vessant
del nostre patrimoni documental. Cal dir que, en aquest sentit, l'elaboració d'aquesta història gràfica
ens ha permès d'incidir en la localització i salvaguarda de molt material gràfic inèdit, que, de ben
segur, en un futur, es podria haver perdut irreversiblement.
2.3 Reproducció i catalogació del material gràfic recollit. La tasca de catalogació s'està
portant a terme, a hores d'ara, a l'Arxiu Comarcal. Aquest procés ha tingut molt en compte les
propostes de classificació de les normes publicades pel Departament de Cultura, l'any 1982,
i els sistemes de classificació i d'informatització portades a terme a l'Arxiu Històric Comarcal
d'lgualada3 .
2.4 Tot el material gràfic recuperat - i afegit als fons documentals preexistents a l'Arxiu
Comarcal de Tàrrega-, després del procés de registre i catalogació, ha estat tractat
informàticament, tenint també molt en compte l'esplèndida experiència, citada anteriorment,
de l'Arxiu Comarcal d'lgualada4 .
2.5 Elaboració del llibre. Prèviament, haurem d'haver fet una selecció de tot el material a la
nostra disposició. Es preveu publicar un miler de fotografies i d'altres materials gràfics. Cal dir
que en la tasca prèvia de recollida de material, i en la de selecció i redacció dels textos
explicatius, disposem de la valuosa col ·laboració d'un equip de treball format fonamentalment
per historiadors i erudits locals de diverses viles de l'Urgell. Aquesta és una experiència molt
positiva, i que creiem indispensable per a un treball d'àmbit comarcal. En aquest sentit, és una
manera de treballar que recomanem ben especialment. La publicació de la Història Gràfica de
l'Urgell està prevista per l'any 1993.
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2.6 Muntatge d'una exposició sobre la història gràfica de l'Urgell, com a suport divulgatiu
de la tasca realitzada. Aquesta mostra vol tenir un caràcter itinerant, tant a l'interior de la
comarca, com a d'altres llocs que hi estiguin interessats. Paral·lelament, com a suport a
l'exposició, està prevista l'elaboració d'un vídeo5 .
3. Índex del llibre
3.1 Presentació, a càrrec del president del Consell Comarcal de l'Urgell.
3.2 Introducció històrica general. Metodologia emprada en l'elaboració de la història
gràfica.
3.3 Estampació gràfica del material seleccionat, estructurat a partir de la divisió essencialment
cronològica de l'obra. Els textos explicatius de cada element gràfic publicattenen la intenció d'ésser,
alhora, rigorosos i sintètics. Cada capítol de l'obra estarà encapçalat per una introducció específica.
També hem d'assenyalar que es publicaran materials gràfics complementaris, prou importants per
ells mateixos, però que, a vegades, poden suplir mancances provocades per la inexistència de
fotografies en un tema o una època determinada: capçaleres i articles de premsa,cartells, programes
de mà, segells d'entitats, documents, etc.
3.4 fndexs: onomàstic, toponímic i temàtic.
3.5 Llistat dels arxius consultats, i en general, de la procedència del material publicat.
3.6 Agra'iments.
3.7 Col·laboracions.
3.8 Bibliografia consultada.
4. Consideracions finals
Voldríem, per acabar, fer uns suggeriments amb vista a l'edició i difusió d'aquest tipus de
publicacions. Per la nostra banda, volem recomanar:
a) Una campanya de subscripció popular.
b) Gestionar amb alguna editorial d'àmbit nacional la viabilitat de l'edició del llibre.
e) Demanar el suport de les diferents institucions públiques. En el nostre cas , disposem,
afortunadament, a més del suport fonamental de les institucions d'àmbit nacional i
provincial, i del Consell Comarcal de l'Urgell, el de tots els ajuntaments de la comarca, que
d'acord amb les seves pròpies possibilitats, han recollit amb entusiasme aquest projecte,
encapçalats per la important col·laboració de l'Ajuntament de Tàrrega, com a capital
comarcal.
d) Recerca d'ajuts econòmics privats.
Aquesta nostra breu comunicació no té altre objectiu que el de donar a conèixer, dins el
marc d'aquestes importants Jornades, l'experiència d'elaboració d'un Arxiu d'Imatges de la
comarca de l'Urgell , i de la preparació d'ediciód'unahistòriagràficade l'Urgell. Hem volgut que
aquestes línies no fossin excessivament feixugues, car podríem haver esmentat molts detalls,
alguns potser significatius, de la nostra experiència, iniciada el 1991 i ara encara en curs de
finalització. D'una manera senzilla, doncs, hem volgut deixar constància d'una tasca de
salvaguarda i difusió del patrimoni documental d'una comarca rural de la Catalunya interior.
Certament, podríem esmentar les nostres limitacions i dificultats que, lògicament, també hem
patit. Tanmateix, creiem que és millor donar una lectura positiva de l'experiència, no solament
per testimoniar, en aquestes Jornades, la tasca, modesta però entusiasta, que la comarca
porta a terme , sinó també com una feina que pot servir de model per a altres comarques
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catalanes de característiques sòcia-econòmiques i demogràfiques similars a la nostra comarca de l'Urgell.

5. Apèndix
Oroaniorama de l'equip de treball
Consell Comarcal de l'Urgell
Ajuntament de Tàrrega
Ajuntaments de la comarca
Museu
Comarcal

Arxiu
Comarcal

Equip de Coordinació
Jaume Espinagosa, Gener Gonzalvo, Jordi Serés
Grup de col·laboradors comarcals

NOTES
1. En relació amb tot això, hem de tenir molt en compte les Actes de les Primeres Jornades de La imatge i la recerca
històrica, Girona: Ajuntament de Girona, 1990.
2. En aquest sentit, citem alguna de les obres consultades: BARRULL, Jaume; MIR, Conxita, i altres: Història Gràfica
de Lleida. Lleida: Pagès Editors, 1991; CASALS, Núria; PADRÓ, Jordi: Història Gràfica de Badalona, 1987, I (18801939). Badalona, Ajuntament de Badalona, 1987; ANGUERA, Pere; ARNA VAT, Albert; AMORÓS, Xavier: Història
Gràfica del Reus contemporani, I, 1803-1939. Reus: Ajuntament de Reus, 1986; TORRAS i RIBÉ, Josep M.:
Igualada. Una història en imatges. Barcelona: Oikos-tau, 1982.
3. ALBERCH, Ramon; BARRIACH, Francesc; PANYELLA. Vinyet: Els arxius històrics municipals: normes bàsiques
de classificació. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982, pp. 48-49; LLACUNA,
Pau: ·Arxiu Històric Municipal d'Igualada·. a Guia dels arxius històrics de Catalunya, 1. Barcelona: Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982, pp. 54-61. També hem disposat de material cedit gentilment per
la Sra. Marta Vives i Sabaté, d irectora de l'Arxiu Històric Comarcal d'Igualada, important amb vista a una correcta
adaptació del quadre temàtic de classificació i la seva informatització. Finalment, hem consultat: ALBERCH,
Ramon; FREIXAS, Pere; MASSANAS, Emili: L'arxiu d'imatges. Propostes de classificació i conservació. Barcelona:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1988.
4. El nostre quadre de classificació contempla, fins ara, 68 entrades temàtiques. Quant a la informatització, hem
elaborat una base de dades amb els següents camps de catalogació: Núm. de Registre, Signatura sistemàtica,
Àmbit temàtic, Descripció, Data, Lloc, Població, Comarca, Núm. de clixé, Núm. de caixa (localització topogràfica),
Format, Tipus de Document, Autor, Procedència, Estat de conservació i Observacions.
5. Cal no oblidar el material àudio-visual. Nosaltres disposem de diverses filmacions conservades a l'Arxiu Comarcal
de Tàrrega. Recentment, hem pogut recuperar dues cintes cinematogràfiques. referides a les festes majors de
Tàrrega de 1914 i1916, gràcies a la tasca de restauració de l'Arxiu de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya,
institució a la qual agraïm públicament aquest inestimable servei. Òbviament, aquest material serà una part
destacada en l'elaboració del vídeo complementari de l'exposició.
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ORGANITZACIÓ DEL FONS D'IMATGES DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES
Rosa Maria Gil i Tort
Gènesi del fons i descripció de la col·lecció
A l'Arxiu Municipal de Figueres, a més dels documents generats per l'Administració
Municipal i dels que s'han acabat custodiant procedents de donacions i dipòsits, hi ha anat a
parar un seguit de fotografies i diapositives de les més variades temàtiques i èpoques.
El nombre d'instantànies depassa les onze mil i d'aquestes tan sols una mínima part, gairebé
totes realitzades durant els darrers tres anys, han estat encarregades per a finalitats d'arxiu .
La resta, la immensa majoria, s'han anat acumulant a l'arxiu sense pensar en el fons que, dia
a dia i imatge a imatge, s'anava creant.
Aquesta gènesi particular ha determinat una temàtica pròpia que no s'ha mantingut
constant, sinó que ha anat variant significativament amb el pas dels anys.
Les fotografies més antigues corresponen a imatges dels pobles de l'Empordà i de la ciutat
de Figueres del final del segle passat i el principi d 'aquest. Aquestes primeres imatges
conservades tenen el caràcter de targeta postal. Són fotografies fetes per immortalitzar uns
paisatges rurals i els trets del nou urbanisme que anava convertint la vila de Figueres en ciutat.
Aviat, però, el que agafa més importància és l'epígraf "Festes civils i popu lars", integrat per
les sèries de fotografies sobre: Visites oficials, Actes oficials, Festes populars i Fires i festes de
la Santa Creu. Es tracta d'una lògica presa de consciència: calia immortalitzar en fotografia
aquelles imatges etrmeres de l'arribada d'un personatge il·lustre o qualsevol altre esdeveniment
festiu que se celebrés amb lluïment i participació ciutadana més o menys massiva.
La quantitat de fotografies d'aquest grup s'incrementa notablement en els anys de la Dictadura,
on el protocol, la imposició de la festa i l'anar i venir de personalitats a la ciutat marquen el pols d'uns
esdeveniments on el poble, la ciutadania, sovint hi té reservat el paper de simple comparsa.
L'arribada dels ajuntaments democràtics queda reflectida en la composició del fons,
sobretot perquè el poble comença a ser més protagonista de les fotografies. Les festes
populars, manifestacions i actes diversos de participació ciutadana, minven l'exclusivitat de les
protocol·làries imatges que dominen els anys anteriors.
A partir d'aquestes sèries temàtiques, que de fet tenen una existència lògica perquè formen
part de la memòria de la institució, al fons d'imatges hi trobem també tota una diversitat de
temes que donen testimoni de la presència de l'administració municipal en tots els aspectes
de la vida ciutadana. Les colònies escolars de la República, la cursa ciclista de l'Empordà, la
crònica negra d'aiguats i accidents, etc ...
En els darrers temps la incorporació de donacions, com la del diari El Punt i la interessantíssima
de mossèn Albert, i l'encàrrec de fotografies de l'obra de Josep Azemar per a l'exposició homenatge
que es portà a terme l'any 1990, ha enriquit notablement la varietat i qualitat del fons.
Tota aquesta riquesa acumulada dormia en els seus sobres entre el risc del deteriorament,
l'espoliació i el perill real de desaparició dels informadors que ens podien donar raó del seu
contingut. Aquesta urgència i la necessitat de localitzar la imatge necessària en el moment
oportú, ens animà a començar la tasca d'inventariació de tot el fons fotogràfic que, ara que l'hem
posat al dia, arriba als onze mil exemplars.

Descripció de la tècnica en el tractament de les imatges
La major part de les imatges que hem catalogat no han passat per cap tràmit administratiu
d'ingrés. Les hem anat trobant als armaris i calaixos de l'arxiu o bé han estat lliurades per
l'oficina productora quan han deixat de ser-hi necessàries. A partir d'ara ja s'ha regulat el
mecanisme d'ingrés que dóna fe de la tramesa i normativitza tant l'entrada com la sortida en
préstec de les imatges dipositades a l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Figueres.
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Tractament de la imatge des del punt de vista tècnic
El primer pas per iniciar l'Arxiu d'Imatges fou la valoració temàtica del fons . A diferència del
procés de c lassificació de documentació arxivística on el quadre de c lassificació surt al final,
i com a expressió dels lligams interns entre la documentació, en el cas del fons fotogràfic calia
disposar d'una eina de treball que ens permetés establir uns grups, tot i que fins al final hem
anat introduint petites modificacions que han acabat d'arrodonir la composició temàtica i han
situat cada fotografia en el lloc que ha de permetre una recuperació més lògica en el moment
que sigui necessària.
El punt de partida del nostre quadre de classificació, que hem procurat ajustar al màxim a
la temàtica del nostre Arxiu d'Imatges, fou el quadre proposat aL 'Arxiu d'imatges. Propostes
de classificació i conservació, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat i posteriorment
adaptat al fons de l'Arxiu d'Imatge de l'Ajuntament de Girona, el qual va ser modificat, ampliat
i reduït en funció de les característiques del nostre fons propi.
Un cop definit el quadre, es va passar a la inventariació de les fotografies i la seva instal·lació
en capses.
Aquest procés va passar pel fitxatge manual, amb número de registre F-X per a les
fotografies i D-X per a les diapositives. Els negatius han estat designats per N- i el número
corresponent al positiu d'aquest. Es va completar la fitxa descriptiva que figura més endavant,
i es procedí a la instal·lació provisional en sobres i capses, la informatització de les fitxes i la
col ·locació definitiva en sobres especials imatge a imatge.

La identificació
Va consistir en la datació i fixació dels personatges, llocs, actes i circumstàncies de la foto
a partir de la dedicació de: els seus protagonistes, els col ·laboradors amb l'Alcaldia com Josep
M. Bernils i Maria Terrades, o la consulta a la premsa. En altres ocasions es va demanar ajuda
a aq uelles persones de dilatada memòria històrica com és el cas del senyor Lluís Vega, i també
la participació dels familiars com en el cas del llegat de Josep M. Albert. A tots ells hem d'agrair
des d'aquí la seva insubstituïble ajuda.

L'ordenació de les fitxes
En un principi la descripció es va fer amb un fitxer manual i hom pensava utilitzar aquest
sistema durant molt temps abans de poder disposar d'una base de dades. Les fitxes s'hi han
instal·lat reproduint el quadre de classificació. Dins de cada epígraf, sempre que ha estat
possible, s'ha optat pel criteri alfabètic i, dintre d'aquest, pel cronològic, excepte en aquelles
sèries que aconsellaven un altre tractament i que ja queda especificat en el comentari als
epígrafs.
A l'hora de fixar el tema s'ha triat sempre el primer tema que hom pensava davant d'una
fotografia, ja que, experimentant el sistema, s'ha comprovat que la primera intenció és la que
preval quan s'ha reconstruït el procés a la inversa; és a dir, quan s'ha hagut de recuperar una
imatge arxivada. Si ens aturàvem massa a pensar les derivacions temàtiques i a valorar
alternatives, aquest mateix procés era irrepetible a l'hora d'intentar la recerca amb el fitxer als
dits.
A més de l'epígraf principal, hem apuntat epígrafs secundaris, que amb fitxes de referència
donen idea de les possibilitats il· lustratives de la fotografia en altres camps temàtics.
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La informatització
Un cop teníem el fons catalogat manualment i instal·lat provisionalment, hem procedit al seu
processament informàtic, amb el software Knosys, utilitzat també a l'hemeroteca de l'arxiu. La
possibilitat d'indexar tots els camps i paraules entrades dins Knosys ens ha permès resoldre
quasi tots els problemes derivats de la descripció i recerca de les fotografies. Un cop creada
la base de dades, els resultats ens han sorprès fins i tot a nosaltres mateixos. La dinàmica de
les consultes per pantalla de seguida ha arraconat els fitxers manuals i la rapidesa de resposta
a les consultes per pantalla, simplement a partir d'una paraula, amb recerca quasi instantània,
ha fet oblidar totes les preocupacions inicials sobre diferents epígrafs, criteris de classificac ió
i fitxes de referència.
El model de fitxa utilitzat per Knosys és el següent:
*Model de fitxa de catalogació informàtica.
Signatura:
Registre:
Tema:
Lloc:
Població:
Descripció breu:
BN/C:
Mides:
Autor:
Procedènc ia:
Observacions:
Ara ja portem entrades 11.000 imatges, la consulta de les quals s'ha de considerar
satisfactòria. Per això, a l'hora de continuar l'arxivatge de nous materials, hem fixat el procés
següent:
Recepció de les imatges (soltes o en reportatge) i inscripció en el Llibre de registre
d'entrades. Les imatges, quan procedeixen de les oficines municipals, han de venir
acompanyades de la seva descripció manual, sobretot pel que fa a lloc, dates i protagonistes.
Revisió de la fitxa manual, on s'acabaran de completar dades com l'epígraf de classificació,
tipus de material, etc.
Numeració de cadascuna de les imatges seguint el procés descrit més amunt. Les
fotografies soltes s'adjunten darrera la fitxa manual. Els reportatges de més d'una fotografia es
consideren un àlbum individualitzat i numerat i s'agrupen en capses. Cadascuna de les
fotografies d'aquest àlbum és posada dins un sobre especial i cada conjunt de sobres d'un
àlbum, lligat amb una cinta vermella i dipositat a la capsa corresponent. A la fitxa manual i
informàtica hi figurarà el número d'àlbum i, igualment, a cada capsa hi figuraran els àlbums que
conté.
Introducció de la fitxa a l'ordinador i col·locació de la fitxa manual al fitxer.
Consideració de la imatge en relació amb el fons arxivístic
L'Arxiu d'Imatges constitueix, quasi per definició, una col· lecció factícia, a causa de les
característiques materials dels documents que, per raons de seguretat i accés, aconsellen
l'agrupació de les imatges fora dels punts d'origen (sèries documentals d 'expedients, fons de
donacions). Aquesta decisió afecta tan sols un petit percentatge de les fotografies , ja que la
majoria es presenten fora de context, lluny dels expedients. En el cas que formin part d'una

172

Organització del Fons d'Imatges de l'Ajuntament de Figueres

donació, això s'ha fet constar a la fitxa de catalogació de la imatge i a l'inventari del fons de la
donació, on fins i tot s'ha especificat el número de registre de la fotografia inventariada per tal
de poder-la recuperar en qualsevol moment, sense perdre la identitat del fons a què pertany.

Reglamentació del funcionament.
Un cop s'ha culminat l'ordenació del fons, cal fixar el tractament de les imatges i la seva
difusió a partir d'aquest moment. Per això vam redactar el Reglament que segueix:

REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DE L'ARXIU D'IMATGES

Capítol I. Disposicions generals.
Article 1

L'Arxiu d'Imatges. Definició
L'Arxiu d'Imatges està inclòs dins l'Arxiu Històric Municipal i el constitueixen totes les
imatges: fotografies, diapositives, negatius, pel·lícules i vídeos que es custodien a l'Arxiu de
l'Ajuntament de Figueres. Aquest fons està compost per:
- Les imatges custodiades a l'arxiu com a part inseparable de la documentació municipal
des de temps antics.
-Les imatges obtingudes per les diferents oficines i que, perdut el seu interès administratiu,
són ingressades a l'arxiu.
- Les generades per les mateixes activitats de l'arxiu: exposicions, publicacions, concursos.
- Les obtingudes per adquisició, cessió del dret de reproducció o donació.
Article 2
Aquesta documentació, lligada al fons de l'Arxiu Municipal per definició, està subjecta i
gaudeix alhora del mateix estatus legal que la documentació municipal escrita. La titularitat
d'aquesta i la seva tutela i administració es regulen per la Ley de Patrimonio Histórico Español,
la Llei d'arxius, el Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurfdico de las
Entidades Locales (ROF) i el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Pel seu caràcter específic,
gaudirà a partir de la seva aprovació, d'aquest Reglament de funcionament propi.

Capítol 11. Ús i competències.
Article 3
L'Arxiu d'Imatges, com a part de l'Arxiu Històric Municipal , comparteix amb aquest els seus
dos objectius bàsics: donar suport al procés administratiu tot col·laborant, com a servei de
documentació, en el moment de prendre decisions en el curs de l'activitat de l'Administració
Municipal. Aquesta funció la podem equiparar amb la que desenvolupa la documentació de
l'Arxiu Administratiu.
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El segon objectiu de l'Arxiu d'Imatges va lligat a les funcions d'Arxiu Històric i consisteix en el lliure
accés, convenientment reglamentat aquí, dels investigadors i públic en general a les imatges que
custodia per a finalitats d'estudi i investigació. En aquest sentit està prevista, arribat el cas, la
possibilitat de realitzar una còpia tot regulant l'expressió de la font d'origen d'aquesta.
Capítol lli. Funcionament a nivell intern i extern, vers els funcionaris i el públic.
Article 4
Pel que fa al funcionament, cal contemplar l'àrea de recepció i arxivatge de la documentació
per una banda i l'àrea de consulta i difusió per l'altra.

Àrea de recepció:
Tota imatge adquirida per qualsevol mitjà per donar suport a la tasca administrativa, quan
hagi finit la utilitat per a la qual va ser encarregada, ha d'acabar essent custodiada a l'Arxi u
d'Imatges.
L'Arxiu d'Imatges, en el moment de l'ingrés, anotarà l'entrada en el Llibre de registre
d'ingressos de l'Arxiu d'Imatges tot especificant el número de reg istre corresponent, la data
d'arribada, l'oficina productora, el tema, les mides i la característica: fotografia (F}, diapositiva
(D}, negatiu (N), pel·licula (P) o vídeo (V).
Aquest primer registre en el Llibre servirà per a la recuperació de la imatge en el període
en què aquesta encara no hagi pogut ésser classificada i instal·lada definitivament. Al mateix
temps, servirà de control d'ingressos a l'arxiu.
El procediment anterior se seguirà també per als ingressos no p rocedents d'oficines , sinó
per adquisició o donació a l'Arxiu Històric Municipal.
En el cas que l'Arxiu d'Imatges rebi alguna donació de particulars o entitats per enriquir els
seus fons, se seguirà el procediment habitual per a totes les donacions de documentació. És
a dir, es registrarà al Llibre d'entrades general de l'arxiu, s'informarà al Ple i aquest ho agrairà
als donants.
Àrea de difusió:
Consisteix en la consulta i utilització del fons de l'Arxiu d'Imatges. Cal distingir dos nivells:
Nivell intern:
Consulta des de les diferents oficines de la casa:
Plantejada una necessitat, l'interessat podrà consultar el fitxer informàtic del fons i
completar aquesta informació amb el fitxer manual. Un cop identificada la imatge cercada, si
el que cal és la seva utilització, cal omplir l'imprès de comanda de reproduccions. Aleshores
l'arxiu s'encarregarà de fer la còpia de manera que l'arxiver, com a responsab le de la
documentació, no perdi mai el control sobre la imatge, tot supervisant personalment el procés.
Nivell extern:
L'Arxiu d'Imatges està obert a les consultes del públic que hi vulgui accedir amb finalitats
de documentació i estudi. Si a aquest li cal una reproducció podrà omplir el mateix imprès
indicat en l'apartat posterior. D'aquesta manera s'intenta compatibil itzar les tres funcions
essencials de qualsevol arxiu de custodiar, conservar i difondre, tot evitant tant la lesió de la
documentació no subjecta a control , com l'erosió dels drets dels ciutadans al lliure accés als
arxius de l'administració.
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CULTURA
AJUNTAMENT DE
FIGUERES

COMANDA DE REPRODUCCIONS DE L'ARXIU D'IMATGES
Data de comanda:
Nom del sol·licitant:
Ad reça:
Telèfon:
Estudis que cursa i edat:

Finalitat
Publicació:
Imatge sol·licitada:
Registre:
Clau de classificació:
Preu.:
Arxiu Històric Municip al:

Exposició:

Investigació:

Sol ·licitant:

Nota: la Llei de la propietat intel·lectual, publicada al Butlletf Oficial de l'Estat de 17 de novembre de 1987, ordena
respectar i reflectir visualment la propietat inteHectual de l'autor de les imatges.
D'acord amb aquesta disposició legal s'obliga la consignació de la font Arxiu Històric Municipal de Figueres (AHMF)
i de l'autor, si es coneix, en cadascuna de les imatges emprades. Igualment, el sol·licitant es compromet a donar a l'arxiu
tres exemplars de l'obra quan la imatge hagi estat utilitzada amb finalitats de publicació.
En el cas que la reproducció de la imatge representi un perill per a la seva conservació o bé es presenti qualsevol altra
circumstància no contemplada en el Reglament, l'Arxiu d'Imatges es reserva, en un moment donat, el dret d'admissió d'una
comanda determinada.
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VIDA Y MUERTE DEL PAPEL. DESMITIFICACION SOBRE LA PERMANENCIA
Bertrand de Montgolfier
Guarro Casas (1698) y Canson et Montgolfier (1557), forman parte de la historia del papel.
Ambos se han especializado desde sus inicios en la fabricación de papeles destinados a
los artistas, profesionales del dibujo, a la impresión de litografías, libros de arte, así como a la
protección y conservación de documentos.
Esta especialización nos ha llevada a trabajar en paralelo y muy cerca con el centro de
investigación sobre la conservación de documentos graficos (CRDG) para combinar sus
competencias mundialmente reconocidas y nuestra experiencia industrial.
Estos trabajos nos llevan a una cierta modestia.
No es de nuestro agrado asociar la palabra "permanente" a la palabra "papel".
Teniendo en cuenta las necesidades de los conservadores, archiveros, bibliófilos o,
simplemente, de los aficionades preocupades por la conservación de nuestro patrimonio
cultural , preferimos decir que existen papeles que ofrecen "una muy larga duración en el
tiempo" o "una muy larga resistencia al envejecimiento".
Estada actual de la normativa:
Papeles permanentes
lnspirandose en la norma americana ANSI (en proceso de revisión) y de varios proyectos
europeos, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha construïda un proyecto
denominada CD 9706, puesto en circulación a través de los distintos países miembros para su
ratificación .
Este proyecto hace referencia al papel destinada a la realización de "documentos". El
campo es amplio y recoge, por ejemplo, los libros, pera también las fotocopias.
En la introducción esta especificada: ".... se trata de proporcionar un medio para definir las
especificaciones técnicas y la identificación de un papel que, según el estada actual de
nuestros conocimientos , posea un grado elevada de permanenc ia y que tenga pocas
probabilidades de sufrir algún cambio de propiedades que influyan en la lectura y en la
manipulación".
La identificación de este papel se hara utilizando un símbolo : O ISO 9706.
Las especificaciones alcanzan:
La composición del pape/

Utilización de pastas de madera químicamente blanqueadas en Iu gar de pastas mecanicas
o similares.
lncorporación de una carga, de al menos un 2% , de carbonato de cal cio que confie ra una
reserva alcalina (capacidad de resistir a eventuales ataques de acidos externos).
El pH del papel debe ser superior a 7,5 (papel sin acido, con pH neutra).
La solidez

La medida, por el desgarre, tiene que ser superior a los mínimos establecidos.
Cabe señalar que no se hace alusión a la solidez a la luz. De hecho, la presencia de
blanqueantes ópticos no esta prohibida, pues el amarilleamiento del papel, consecuencia
directa del paso del tiempo, no perjudica a la lectura del documento.
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Si se desea una mejor calidad del pape!, por ejemplo para impresión de litografías, o
enmarcación de obras, algunos fabricantes (Canson, por ejemplo) ofrecen papeles que,
ademas de las calidades de un pape! "permanente", tienen una garantía de conservación de
los colores. Se trataría quizas de un pape! "super-permanente" .
En este senti do, se esta desarrollando un nuevo proyecto dentro del marco de la normativa
ISO para definir el pape! llamado "de archivo". Este pape!, de uso muy reducido, se compone
únicamente de algodón y esta destinada para ser utilizado como soporte de documentes
oficiales.
Para finalizar, cabe decir que los restantes elementos que intervienen en la realización de
un libro no estan descuidades.
Por un lado, un comité ha empezado a trabajar sobre la definición de tintas permanentes
para la impresión offset, tintas que no tendran que influir de manera negativa sobre el pape!.
Por otro lado, otro comité tratara los problemas de encuadernación.
De este modo, se construye un marco coherente, que permite aportar soluciones industriales a los problemas planteados por la conservación del pape!.

¿Cómo se presenta la situación a corto y medio plazo?
Podemos hacer varias constataciones:
1. La demanda de pape! reciclada se opone a la utilización de papeles permanentes.
Efectivamente, no podemos garantizar el origen de las fibras recicladas, ni de las cargas
minerales contenidas en el pape! reciclada .
2. Algunos impresos como pueden ser: periódicos, libros de bolsillo, revistas, catalogos,
seguiran utilizando los mismos papeles que utilizan hoy, papeles basados en la pasta
mecanica. El bajo precio del soporte es un elemento primordial para estas industrias.
3. Para las colecciones de mayor prestigio, la demanda de papeI permanente por parte de
los editores e impresores es aún escasa, pero existe. Habitualmente se utiliza un pape!
permanente sin que se sepa.
4. Se estan llevando a cabo numerosos trabajos para evaluar el impacto real de las pastas
mecanicas sobre el envejecimiento mecanico del pape!.
Numerosos papeles estan fabricades en un entorno llamado "neutra".
La mejor preparación de las pastas de pape! permite obtener papeles "ordinarios" que se
debilitan menos con el paso del tiempo.
5. Cabría mencionar los trabajos en curso llevados a cabo conjuntamente por varios
laboratorios europeos (incluyendo el CRDG de París), a fin de estudiar la influencia de la
polución de nuestras ciudades sobre la solidez de nuestros papeles, para poner las contramedidas industriales adecuadas.
En conclusión, ¿tenemos que ten er una visión optimista del futura? Sin du da alguna sí, pues
existen industrias que ofrecen papeles de buena calidad y, al mismo tiempo, impresores y
editores cada vez mas conscientes de estas cuestiones.

177

EL FONS DE PLAQUES DE VIDRE DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS:
TRACTAMENT I DIFUSIÓ
Josep Ignasi Rodríguez i Ouque I Maria Pilar Echauz i Fort
Introducció
El mateix any de la fundació de l'Institut d'Estudis llerdencs, el1942, es creà el que aleshores
s'anomenà Servicio Fotografico de/Instituta de Estudios Ilerdenses, la missió del qual seria la
de recollir la màxima quantitat de documentació gràfica sobre la província de Lleida, d ispersa
arran de la immediata Guerra Civil1 . En aquesta línia, les primeres activitats que realitzà el
Servicio, foren , per una banda, la recollida de tot el material gràfic anterior a la guerra que es
pogués trobar i, per l'altra, iniciar un arxiu gràfic , bàsicament de caràcter patrimonial, de les
diverses contrades lleidatanes, el qual havia de tenir continuïtat mitjançant la figura d'un tècnic
responsable, continuïtat que quedaria garantida en tractar-se d 'un funcionari de la Diputació
de Lleida. El fet que sols durant cinc anys, fins el1947, aquesta plaça estigués ocupada, minvà
aquestes perspectives, ja que no seria fins el1982 quan hi tornaria a haver un responsable, en
aquest cas un dels signants d 'aquesta comunicació , dedicat exclusivament a aquesta feina2 .
En aquests primers anys de vida es reuniren a l'arxiu un important conjunt de col·leccions
fotogràfiques de Lleida, de les quals la més important fou la provinent de l'arxiu Mas, que feren
que en poc més de dos anys es disposés d'un fons de 8.800 fotografies, la majoria perfectament
identificades quant a l'autor i l'any; cal afegir que la Diputació de Lleida donà suport des del
principi a aquesta iniciativa, tant en la creació d 'una infrastructura tècnica com en l'aportació
de diversos becaris per tal d'organitzar i classificar el fons.
Com tots sabem, durant els anys de creació de l'Arxiu Fotogràfic de l'I El , al principi de la
dècada dels 40, l'ús de pel·lícula plàstica en substitució dels materials de vidre ja estava estès,
la qual cosa fa que el nostre fons de negatius sigui en aquell material sensi ble, ja que aquest
és el suport que usaren els primers col·laboradors de l'arxiu; no ens consta que en aquella
època s'utilitzessin càmeres per a plaques de vidre en la feina que es feia al Servicio. Per aquesta
raó, pensem que el petit fons sobre vidre que actualment conservem prové de la tasca
investigadora dels primers col·laboradors o de successives donacions que alguns particulars
han fet a la institució al llarg dels anys3 .
El fons de plaques de vidre
De tot el que hem enunciat es dedueix que el nostre arxiu no es caracteritza p recisament
pel seu fons de plaques sobre suport de vidre, el qual, com veurem, no arriba al centenar; això,
però, no obsta perquè li dediquem aquesta comunicació, sobretot quan actualment s'està
convertint en una eina indispensable en la investigació històrica moderna de Lleida. Veurem
a continuació, de forma breu, el petit fons.

El Llegat Combelles
És el conjunt més important de plaques que tenim actualment, i fou llegat a l'arxiu per Josep
Oriol Combelles i Bergós; diverses circumstàncies, que després comentarem, retardaren el
lliurament del material fotogràfic fins a l'any 1981 , quan la seva filla, Maria Pilar Com belles,
complí la voluntat del seu pare; a ella, a més, devem les notes biogràfiques que il·lustraren en
el seu dia l'exposició que vam muntar a I'IEI 4 , i que ara resumim.
Josep Oriol Combelles nasqué a Lleida l'any 1884, i estudià enginyeria a Barcelona;
posteriorment estudiaria a l'Acadèmia Militar de Guadalajara i esdevindria militar amb la
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graduació de comandant, amb destinació a la Seu Vel la de Lleida, aleshores convertida en
caserna i seu de la Comandància d'Obres Reserva i Parc d'Enginyers de la VI Regió Militar5 .
Precisament la seva condició de cap militar, la possibilitat de disposar de mà d'obra entre la
mateixa tropa que s'aquarterava a la seu vella , i la seva vocació arqueològica feren que iniciés
la restauració del principal monument de la ciutat de Lleida, la qual feia anys que es reclamava,
sobretot des de la seva declaració com a Monument Nacional, el12 de juny de 19186 . Josep
Oriol Com belles fou un gran afeccionat a la fotografia, i ell personalment documentà gràficament
l'estat de la Seu Vella; posteriorment realitzà diverses plaques del procés de restauració que
havia endegat, i amb aquest material muntà una primera exposició fotogràfica a la seu de
l'Ateneu Lleidatà, l'any 19277 .
El començament de la restauració de la Seu Vella, per part de Josep Oriol Combelles,
encara que tingué el suport de l'estament militar i el d'alguns sectors de la població de Lleida,
fou durament criticat per gran part dels intel·lectuals lleidatans d'aleshores; les crítiques més
fortes provingueren de l'advocat Antoni Bergós i de l'arquitecte Joan Bergós, els quals
acusaren Com belles de manca de formació històrica-arqueològica per dirigir una restauració
de la importància que la Seu Vella requeria8 . Precisament, aquest rebuig féu que Josep Oriol
Combelles aturés l'esmentada restauració poc després d'iniciar-la.
Tot i que Josep Oriol Combelles no fou mai conseller de número de l'Institut d'Estudis
llerdencs, participà en diverses ocasions en la seva activitat cultural i mantingué una bona
relació amb les persones que el formaven; per aquesta raó, manifestà abans de la seva mort
el desig de llegar el seu arxiu fotogràfic a la ciutat de Lleida, en aquest cas representada per
aquesta institució, desig que sempre l'enfrontà amb la seva família que li recordava les crítiques
que li havia fet la ciutat per la restauració de la Seu Vella; haurien de passar divuit anys perquè
la seva filla , Maria Pilar Combelles Calvet, fes efectiu aquest llegat a l'Arxiu Fotogràfic de I'IEI9 .
El Llegat Com belles que es conserva actualment a I'IEI està format pels següents materials:
54 plaques de vidre negatives, de mides 18 x 24 cm, amb la temàtica següent: vistes del procés
d'obertura de dos finestrals del claustre de la Seu Vella, suprimits les parets de pedra i totxos
que els cobrien; vista general del claustre amb les edificacions superposades (cuines de la
caserna); vistes interiors de la nau central i capelles de la Seu Vella; documentació dels capitells
de la catedral i del claustre; la reproducció fotogràfica d 'un plànol del conjunt de la mateixa seu
amb les subdivisions interiors, fruit de la seva utilització com a caserna; per últim, destaquen
quatre vistes aèries de la Seu Vella, amb diferents perspectives de la ciutat de Lleida. Al marge
d'aquests materials, hi ha deu plaques negatives més de mides 13 x 18 cm, amb altres aspectes
de la restauració de la Seu Vella.
En el llegat Combelles s'inclogueren en el seu moment les fotografies, extretes de les
plaques de vidre pel fotògraf lleidatà Ferran, que es realitzaren l'any 1927 per a l'exposició a
l'Ateneu Lleidatà que ja hem comentat, i una fotografia del mateix Josep Oriol Com belles d'autor
desconegut.

El fons de Manuel Herrera i Ges
El cas de Manuel Herrera i Ges és força diferent del de Josep Com belles i cal comentar-lo
de forma separada. Manuel Herrera i Ges, nascut a Lleida l'any 1880, desenvolupà la seva
tasca fotogràfica a partir del 1906 i realitzà més de 7.000 plaques de vidre fins als anys 30;
posteriorment a la Guerra Civil féu diversos reportatges sobre la vida ciutadana fins a la seva
mort, el 1951 10 · però, segons les nostres investigacions, ja en format 6 x 6 cm , i sobre pel·lícula.
Durant els darrers anys de la seva vida fou professor del Seminari Diocesà de Lleida; aquest
fet unit amb la seva profunda religiositat feren que a la seva mort llegués tot el seu arxiu
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fotogràfic (conjuntament amb altres materials documentals i bibliogràfics) a la biblioteca del
mateix Seminari; el tancament d'aquest, al començament de la dècada dels 60 11 , va fer que les
plaques de Manuel Herrera fossin traslladades al Museu Diocesà (mentre que la biblioteca, per
raons que no hem pogut esbrinar, quedà dipositada a les golfes de la catedral de Lleida). A
causa d'aquests trasllats, i pel fet que durant anys no es donà importància a l'obra gràfica de
Manuel Herrera, aquest important conjunt gràfic es va dispersar, i actualment sols es conserven
al voltant de 800 plaques, que fa poc temps s'han inventariat i classificat de forma convenient 12 .
Manuel Herrera i Ges fou membre fundador de l'Institut d'Estudis llerdencs, i conseller de
número de la mateixa institució fins a la seva mort, cosa que ocasionaria que algunes de les
fotografies que realitzà en els darrers anys quedessin a l'Arxiu Fotogràfic de I'IEI , igualment
justificaria que algunes de les plaques de vidre fetes en la seva joventut quedessin igualment
a l'I El , i gosaríem dir que de forma casual. En resum, llevat que futures investigacions, que tenim
en projecte, puguin descobrir nous materials, només es conserva actualment el 10% de l'obra
de Manuel Herrera i Ges sobre plaques de vidre.
Al nostre arxiu conservem disset plaques de vidre negatives, de format 4 x 1Ocm, amb doble
imatge per a visió estereoscòpica; totes són vistes de la ciutat de Lleida, carrer Major i la
Banqueta amb el pont, amb diversos personatges de l'època; estan datades entre 1907 i 1912
i conserven la numeració original atorgada per l'autor i manuscrita a tinta entre les dues
imatges.

D'altres conjunts gràfics

Troballes arqueològiques a l'estació de FF.CC. de Lleida
Al marge d'aquest dos aplecs de plaques de vidre , al nostre arxiu figuren, des de la seva
fu ndació, una sèrie de plaques, tant positives com negatives, de les quals ignorem amb
seguretat l'autor i el camí que seguiren fins arribar a l'Institut d'Estudis llerdencs; malgrat això,
la seva importància per a la història de la nostra ciutat fa que els dediquem alguna referència.
Entre els anys 1923 i 1927 es construí a Lleida la nova estació de ferrocarril (que substituiria
la vella, bastida a mitjan segle passat) i en fer-se els fonaments aparegueren diverses
sepultures d'època romana, i també algunes restes de mosaics i elements constructius,
aparentment de la mateixa època 13 que foren traslladades al Museu Arqueològic. A l'arxiu es
conserven tres plaques de vidre negatives, de mides 13 x 18 cm, que reflecteixen el moment
de la descoberta de les esmentades sepultures i del fragment de mosaic; no consta enlloc
l'autor d'aquestes, però pensem que podrien haver estat fetes per Salvador Roca i Lletjós, que
fou professor d'Història de l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Lleida i que va realitzar un
seguiment de les troballes 14 .

El fon s de Josep Rodoreda
Un segon fons, el qual desconeixem igualment com ens va arribar, està format per quinze
plaques de vidre positives, amb doble imatge per a visió estereoscòpica, de mides 12,5 x 6 cm;
contenen vistes de Lleida (els Camps Elisis) i de diversos pobles de les terres de Lleida:
Tàrrega, Foradada, Sant Martí de Maldà, Cubells, Montsonís, la Ràpita i Agramunt, juntament
amb una vista de Santa Coloma de Queralt. Fins l'any 1986 aquest conjunt de diapositives sobre
vidre era d'autor desconegut, però en aquell any amb la realització d'una exposició retrospec-
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tiva a la sala gòtica de l'I El , ens foren cedides algunes plaques de vidre en les quals figurava
l'autor, Josep Rodoreda, i que tenien la mateixa lletra en la retolació entre les imatges, la qual
cosa ens permeté identificar-les15 • Sabem que Josep Rodoreda fou un membre destacat del
Centre Excursionista de Lleida i que la seva afecció principal fou el cinema (la seva família
conserva una bona col·lecció de pel·lícules en format 9,5 blanc i negre); possiblement per
amistat amb algun conseller de I'IEI, dipositaria algunes de les seves diapositives en la
institució.

D'altres materials
Finalment, hem d'enregistrar un minso fons sobre plaques de vidre, la conservació del qual
és molt deficient, amb una gran importància per a la història dels museus de la nostra ciutat.
En primer lloc, constatem sis plaques de mides 13 x 18 cm , amb imatges de diverses peces
artístiques de l'antic Museu Arqueològic de Lleida 16; ignorem per què, si la documentació
d'aquest fons es féu sobre suport de pel·lícula, i així es conserva avui dia, es realitzaren algunes
plaques de vidre; en tot cas, ignorem l'autor d 'aquestes amb seguretat, encara que podríem
atribuir-les a Josep Alfons Tarragó, que fou el fundador i primer secretari general de la institució.
En segon lloc, tenim tres plaques, que amiden 13 x 18 cm , de les quals sí que ignorem tots
els personatges que representen -un bisbe, un militar i un civil-, la seva autoria i l'any (en
qualsevol cas anterior a 1942).
Per últim, i només com a referència, tenim d'altres plaques de vidre defectuoses en les quals
no podem identificar res; les mides són 9 x 13 i 13 x 18 cm, i la majoria estan en un pèssim estat
de conservació (alguna ha perdut quasi totalment l'emulsió sensible).

Tractament i difusió del fons
Finalment, no podem deixar passar l'ocasió de fer algunes consideracions sobre la utilitat
que hem donat a aquest fons durant els darrers anys que n'hem tingut la responsabilitat. Ens
centrarem en dos casos concrets : els fons de Josep Oriol Com belles i Bergós i Manuel Herrera
i Ges; ja hem dit abans que el nostre Servei va dedicar en el seu dia sengles exposicions als
dos fotògrafs; ara ens interessa bàsicament els processos per a l'obtenció de les imatges
modernes que s'hi utilitzaren.
Amb les plaques de Josep Oriol Combelles es realitzaren contactes sobre paper baritat
(llford), i posteriorment s'aplicà un virat amb seleni per a la conservació de la imatge; a causa
de les mides de les plaques originals ( 18 x 24 cm), aquests contactes s'exposaren directament
amb suport de cartolina passe-partoutsobre pannells de fusta17 . En aquests darrers anys hem
intentat fer ampliacions directes de les plaques utilitzant una vella ampliadora, la qual havia
estat adquirida per l'I El als anys 40, i que admet aquests formats de negatiu; alguna d'aquestes
ampliacions han estat utilitzades en modernes exposicions del Servei, la més important de les
quals fou la dedicada a la Seu Vel la de Lleida, amb motiu del Congrés realitzat l'any 1991 18 .
Finalment, afegirem que per a la consulta d'aquest fons pel públic disposem de les còpies
fotogràfiques utilitzades a la mostra i, prèvia sol·licitud, facilitem còpies als investigadors
interessats.
El cas de les plaques de Manuel Herrera i Ges és força diferent ja que, com hem dit, no és
propietat de la nostra Institució; malgrat això, ja des de fa anys, mitjançant diversos acords amb
el Bisbat de Lleida, propietari d'aquest, hem treballat amb les imatges i n'hem pogut disposar
per a successives exposicions i edicions, fins arribar a la mostra antològica a la qual ja ens hem
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referit. Ara ens interessa destacar el tractament d'aquestes imatges per a la seva utilització
moderna.
Les imatges realitzades per Manuel Herrera i Ges són la major part positives, encara que
se'n conserven algunes de negatives, raó per la qual el més important és aconseguir un
negatiu, per tal de poder posteriorment realitzar còpies en paper pels procediments
convencionals; tot i que poden existir d'altres processos més o menys industrialitzats, nosaltres
destacarem aquí el que hem efectuat successivament en diverses ocasions en què ens han
estat cedides plaques amb motiu d'alguna exposició 19 , el qual pot ser útil per a qualsevol tipus
de placa de vidre. Bàsicament, es tracta de fer un contacte sobre pel·lfcula negativa plana,
tenint present que la p laca de vidre original ha de quedar amb la cara de l'emulsió en contacte
amb aquesta; quan la imatge original és positiva el seu copió serà negatiu, a partir del qual
farem còpies sobre paper. Hi ha diversos tipus de material verge utilitzable, però nosaltres
aconsellaríem el següent: pel·lícula de blanc i negre en plaques 9 x 12 cm , Agfapan-25 (o 100);
caldrà processar-la amb revelador Rodinal Spécial, de 3 a 5 minuts segons el tipus de
contrast20 . És evident que s'ha de manipular la pel·lícula en una total obscuritat, raó per la qual
és obligatori l'ús d'un marginador i dipositar la placa en el tanc de revelat directament, un cop
exposada (sempre a les fosques). Per al temps d 'exposició creiem que no hi ha una mida exacta
i que tot depèn del tipus d'ampliadora de què disposem, de la potència de la font lumínica i de
la distància de l'objectiu; malgrat això, podem assegurar que hem obtingut resultats excel·lents
amb una bombeta de 75 vats i una exposició de 2 segons, amb l'objectiu totalment diafragmat
(f-22), usant pel·lícula de 100 graus. Es evident que quan tractem amb pel·lícula negativa s'ha
de manipular en una obscuritat total, la qual cosa implica l'ús d 'un marginador per col·locar
correctament la placa.
Darrerament hem efectuat la prova d'ampliar directament les plaques sobre pel·lícula
negativa de color, adaptada a llum artificial (Vericolor-11, L, de Kodak), i hem obtingut
ampliacions en blanc i negre, sobre paper de color, amb una lleugera tonalitat blava, i amb una
òptima qualitat d'imatge, fins i tot en ampliacions de 30 x 40 cm; en aquest cas l'exposició hauria
d'ésser d'un segon, amb l'objectiu diafragmat al màxim (f-22).
Per últim, fem notar que totes aquestes experiències són fruit, la major part dels casos, de
l'experimentació, cosa que obliga en altres circumstàncies a realitzar les proves necessàries
al voltant d'aquests valors.

NOTES
1. No insistirem ara en les circumstàncies de la creació de I'IEI, que ja vàrem apuntar en les Primeres Jornades; vid.
RODRÍGUEZ i DUQUE, Josep Ignasi i ECHAUZ i FORT, Maria Pilar: 'L'Arxiu Fotogràfic de l'Institut d'Estudis llerdencs
de la Diputació de Lleida: passat i present', a La imatge i la recerca històrica. Girona, 1990, pp. 181-185.
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2. RODRÍGUEZ i DUQUE, Josep Ignasi i ECHAUZ i FORT, Maria Pilar: Op. cit., pp. 181-182.
3. RODR ÍGUEZ i DUQUE, Josep Ignasi i ECHAUZ i FORT, Maria Pilar: Op. cit., pàg. 182.
4. 'La Seu Vella Caserna Militar. Exposició Fotogràfica Retrospectiva', muntada a la sala gòtica de I'IEI, del6 al19
d'octubre de 1983; un reportatge de l'exposició a SANGEN IS, Maria José: 'La Seu Vella como cuartel militar. Una
exposición que refleja un momento muy especial', a Diari de Lleida, 3 d'agost de 1983, Lleida.
5. ROS i PERDRIX, Anselm: 'La intervenció de Josep Oriol Combelles i Bregós a la Seu Vella de Lleida', a Congrés
de la Seu Vella de Lleida. Actes. Lleida, 1991, pàg. 392.
6. VILA i TORNOS, Frederic: 'Desfeta i recuperació de la Seu Vella", a Congrés de la Seu Vella de Lleida. Actes. Lleida,
1991' pàg. 362.
7. ROS i PERDRIX, Anselm: op. cit.. pàg. 393.
8. BERGOS, Antoni: 'Memòries', La Paeria. Lleida, 1990, pàg. 262; BERGOS. Joan: 'La Catedral Vella de Lleida:
decadència i profanació', a Vida Lleidatana. Lleida, 1928, núm. 44, pàg. 54.
9. En una conversa que mantinguérem amb Maria Pilar Com belles, l'any 1983, ens explicà que la seva família sempre
s'havia negat a donar els negatius a causa de la decepció que tingué el seu pare en no poder continuar la
restauració del monument lleidatà; no obstant això, ella volgué realitzar la seva voluntat, que sempre havia estat
donar-los.
10. RODRlGUEZ i DUQUE, 'Josep Ignasi: Manuel Herrera i Ges. testimoni gràfic de la Lleida d'inicis de segle', a La
Mañana, Diari de Ponent. Lleida, 1990. 20 de juliol. Igualment hi ha alguna referència biogràfica a SOL i CLOT,
Romà: Un personatge molt singular, a La mañana, Diari de Ponent. Lleida, 1990, 20 de juliol.
11. AGELET i GOMÀ, Joan: 'La Rambla d 'Aragó'. a Coneixes la teva Ciutat... ?, fascicle 15, Ateneu Popular de Ponent,
Lleida 1982-1983, pàg. 5.
12. Algunes notes sobre l'obra g ràfica de Manuel Herrera i Ges a, OBIOLS, Salvador. Catalunya en blanc i negre.
Madrid: Ed. Espasa Calpe, 1991.
13. LARA PEINADO, Federico: 'Lérida romana', a Cultura Ilerdense. Lleida: Ed. Dilagro, 1973, pp. 114-116.
14. 'Roca i Lletjós parla a ' Vida Lleidatana' de les recents descobertes arqueològiques', a Vida Lleidatana. Lleida,
1926, vol. I, pp . 254-255.
15. Agraïm al Sr. Lluís Mejón la cessió d'algunes plaques de J. Rodoreda a la mostra, i les referències sobre l'autor.
16. Els anys immediatament posteriors a la Guerra Civil es reuniren a la seu de I'IEI els materials dispersos del Museu
Arqueològic, i els responsables de l'Arxiu Fotogràfic el documentaren fotogràficament al pati del mateix edifici;
vegeu GONZALEZ, Joan Ramon: 'El Museu Arqueològic s'inaugurava definitivament l'any 1954 a I'IEI' , a La Mañana.
Lleida, 1992, 20 de març.
17. Treball fotogràfic realitzat per Ton i Prim .
18. Exposició: 'La Seu Vella: la Catedral, els Promotor, els Artistes (S . Xlii-XV)' muntada a la sala gòtica de l'Institut
d'Estudis llerdencs, Lleida, del 6 al 24 de març de 1991.
19. Exposicions: 'Séverac i Viñes: la trobada de dos genis al servei de la música·. sala gòtica de l'I El ; maig de 1984;
'Edificis i monuments de Lleida', sala gòtica de I'IEI , juliol de 1986; i la dedicada a l'autor (vegeu nota 10}.
20. No oblidem que aquestes imatges tenen originalment un fort contrast que podem suavitzar parcialment amb
temps de revelats més curts.
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EL FONS FONTANET-MASÓ
DE L'ARXIU D'IMATGES DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Carme Sais i Dolors Carceles
Introducció
En el marc de la política de captació de fons promoguda per l'Arxiu d'Imatges de
l'Ajuntament de Girona (AIAG), l'any 1988 Josep Fontanet i Masó va fer donació de la col· lecció
de fotografies estereoscòpiques realitzades per Joan Masó i Valentí entre 1922 i 1963.
Aquest fons, anomenat genèricament Fontanet-Masó, està integrat per 1.074 imatges,
corresponents a 1.018 negatius i 1.055 positius, la qual cosa representa un total de 2.073
plaques estereoscòpiques 1 .

Joan Masó i Valentí (Girona, 1883-1973)
Vinculat als cercles culturals més dinàmics de les primeres dècades del segle, Joan Masó,
apotecari de professió, que va regentar una farmàcia i posteriorment una impremta, va impulsar
la revista noucentista Vida, i es va dedicar a l'escriptura, la geologia, la botànica, l'excursionisme
i la fotografia. El resultat de la seva activitat fotogràfica és el llegat que presentem, una important
col·lecció d'imatges de Girona i de diferents punts de Catalunya de gran interès especialment
pel que fa al període de 1922 a 1940.
Dues fotografies gironines del 1922 realitzades a la casa Batlle, el retrat de Joan Masó (realitzat
pel seu amic Batlle) i la plaça del Gra, inicien la col·lecció Fontanet-Masó, caracteritzada per la
meticulositat amb què l'autor va classificar i conservar, tant les plaques de negatius i de positius
(parells estereoscòpics), com els positius en paper, ampliacions i contactes en àlbum. Tanmateix,
malgrat que Joan Masó no es va dedicar professionalment a la fotografia, com a afeccionat va assolir
una gran qualitat tècnica, i amb la seva càmera estereoscòpica (Stereflectoscopi Voigtlander 45 x
107) va realitzar una col·lecció d'imatges de gran valor documental.
Per altra banda, s'ha de destacar el fet que Joan Masó fou el pioner de la fotografia en color
a Girona, ja que, de juliol de 1923 a setembre de 1924, va realitzar 21 fotografies en color,
sistema autocrom de Lumière, de les quals se'n conserven 18 a l'arxiu del malaurat Emili
Massanas. Malgrat l'èxit assolit en la realització dels autocroms, facilitat pels coneixements
propis de l'ofic i de farmacèutic, aquesta experiència no va ten ir una continuació per la dificultat
tècnica dels autocroms.
Després de fundar el 1930, amb Josep Xaudiera, la secció de fotografia del GEiEG,
l'activitat fotogràfica de Joan Masó va continuar fins a la Guerra Civil. A partir de l'any 1936 la
seva producció decreix, és nul·la en alguns moments i s'extingeix el1955, amb excepció de
d ues fotografies que daten de 1963 i que corresponen al seu autoretrat i al retrat de la seva
esposa (corresponents als números de registre 1.193 i 1.194).
L'obra fotogràfica de Joan Masó ha estat exposada en dues ocasions:
Manifestacions populars a Girona. Els anys 20, Col·legi Oficial d 'Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Catalunya, Delegació de Girona, sala de les Voltes d'en Rosés , Girona, 1975
AutocromsJoan Masó i Valentí 1923-1924, Sala Fidel Aguilar, Ajuntament de Girona, Girona, 1988
El Fons
Si bé l'obra estereoscòpica íntegra de Joan Masó consisteix en imatges documentals i
retrats de família, el Fons Fontanet-Masó de I'AIAG es limita a les fotografies d'interès
documental. El Fons és conservat en perfecte estat i respecta la seva unitat i el sistema de
classificació de l'autor.
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Amb tot, i amb l'objectiu de documentar convenientment el fons, farem referència a la
totalitat de l'obra fotogràfica.
El total de fotografies realitzades amb la càmera Stereflectoscopi Voigtlander 45 x 107 és
de 1.228, amb plaques, positius i negatius enumerats correlativament de 1'1 al 1.194 (la
diferència correspon als bisos), datats (del maig de 1922 al juny de 1963), intitulats i arxivats
acuradament pel mateix autor.
De cadascun d'aquests negatius, l'autor en va realitzar els corresponents positius
estereoscòpics en placa, per tal de permetre la visualització mitjantçant el visor estereoscòpic2 ,
ampliacions en paper, i contactes en paper convenientment col·leccionats en dos àlbums.
Temàticament destaquen les il·lustracions de la ciutat de Girona, les fires, els monuments,
les festes religioses i els banys àrabs, entre d'altres, i pel que fa a la resta de Catalunya, el Fons
és el reflex dels viatges i estades de Joan Masó en llocs diversos com la Costa Brava,
Barcelona, Pirineus, Vall d'Aran o París.
Característiques tècniques del fons:
1. Parells estereoscòpics: Les mides de les plaques són de 45 x 107 x 1 mm, la mida de
cadascuna de les fotografies del parell és de 42 x 42 mm i l'espai de separació de 22 mm. Les
plaques utilitzades són de les marques Hauff (photo-platten), Wellington (anti-screen), Sigurd
Balusíeger (portrait-platte), Imperial ("Special" Lantern Plates) i I/ford (alpha, lantern plates).
1. 1. Parells estereoscòpics negatius: enumerats, datats, intitulats i classificats per rigorós
ordre de registre. Integren el Fons Fontanet-Masó de I'AIAG 826 plaques de vidre i 192 de
cel·luloide ( material que trobem representat des de 1922).
1. 2. Parells estereoscòpics positius: enumerats, datats, intitulats i classificats temàticament.
Integren el Fons Fontanet-Masó de I'AIAG 1.043 plaques en vidre i 12 de cel·luloide (material
que va utilitzar per positius des de 1941 ).
2. Positius en paper
2. 1. Ampliacions positives en paper: enumerades, datades i intitulades. Formen part del
Fons Fontanet Masó de I'AIAG 12 ampliacions: número registre 1.1 36, 988, 964, 934, 893, 891,
884, 802, 800, 792, 484 i G, 471.
2. 2. Contactes positius en paper: enumerats, datats i classificats per rigorós ordre de
registre en dos àlbums conservats en una col·lecció particular de Girona.
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El Fons Fontanet-Masó de l'Arxiu d'Imatges de I'A1untament de G1rona
---------------------------

Girona, 4-11-1923. Pregàries per la pluja a /es Creus (G1rona). Obtingu1 a partir de negatiu en placa de v1dre estereoscòpica. Arxiu d'Imatges de
l'Ajuntament de G1rona. Fons Fontanet Masó, núm. 93

187

_ _ _ __ _ __ _ _ _ __ E_I_F_o_ns---'Fontanet-Masó de I'Arxru d'Imatges de I_'A...:.ju_n_t_am_e_nt_d_e_G_ir_
o n_a_ __ _ _ __ _ __ _ __

Girona, 1-XI-1922, Les Ares. Obtingut a partir de negat1u en placa de vrdre estereoscòprca. Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de G1rona. Fons Fontanet
Masó, núm. 64.
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Camprodon, 19-VIII-1953. Obtingut a partir de negatiu en placa de vidre estereoscòpica. Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. Fons Fontanet
Masó, núm. 1181 .
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Girona, 18-IV-1923, L'Onyar des de la meva cambra. Negatiu en placa de vidre estereoscòpica. Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. Fons
Fontanet Masó. núm. 102

Girona, 23-11-1930, Banys Àrabs. Negatiu en placa de vidre estereoscòpica. Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. Fons Fontanet Masó,
núm. 578.

Tossa de Mar. 1-X-1933. Negatiu en placa de vidre estereoscòpica. Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. Fons Fontanet Masó, núm. 796.
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índex del fons
núm. Lloc
2
9- 14
21 - 23
26-30
35-62
62A
62B
62C- 62E
62F
62G
62H
63-64
65-69
70-74
75
76-77
78
79
80
81
82-83
84
85-89
90
91 -95
99
100
101
102
107 -11 o
112-114
115
116
117
120
121
122
123
128 -130
131 -135
136
138
139 -141
142
143 -144

data tema

Girona
maig 1922
Girona
juny 1922
Els Àngels
juliol1922
Flaçà
juliol 1922
L'Estartit
agost 1922
Girona
setembre 1922
Girona
setembre 1922
Girona
setembre 1922
octubre 1922
Girona
octubre 1922
Girona
octubre 1922
Girona
1 de novembre 1922
Girona
4 de novembre 1922
Girona
5 de novembre 1922
Girona
novembre 1922
Girona
novembre 1922
Girona
Girona
novembre 1922
novembre 1922
Girona
novembre 1922
Girona
novembre 1922
Girona
novembre 1922
Girona
Girona
novembre 1922
Girona
desembre 1922
Girona
gener 1923
Girona
febrer 1923
Girona
març 1923
Girona
març 1923
Girona
abril 1923
Girona
abril 1923
Girona
maig 1923
Girona
maig 1923
maig 1923
Girona
Girona
maig 1923
Girona
maig 1923
Girona
maig 1923
Girona
maig 1923
Girona
juny 1923
Girona
juny 1923
Girona
juliol 1923
Flaçà
16 de juliol 1923
Girona
juliol 1923
Girona
juliol 1923
L'Estartit
agost 1923
Castelló d'Empúries
agost 1923
L'Estartit
agost 1923
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Plaça del Gra
Corpus
Casa Adroher, santuari.
Casa Vinyals, família Vinyals
Roca Maura, Camí a Torre Pou sa, la Calella
Catedral des de Montjuïc
Portal de Sant Cristòfol
Família Baró
Sant Feliu
Palau Episcopal
Sobreportes
Fires
lli Festa de la Sardana
Fires
Pujada Sant Feliu
Onyar
Sobreportes
Sant Feliu
Ter i Onyar des de Montjuïc
Vall de Sant Daniel
Camí de les Creus
Tor re Gironella
Montjuïc
Pedret
Pregàries per la pluja a les Creus
Setmana Santa a Sant Feliu
Monument de la Catedral
Menjador de casa el dia de Pasqua
L'Onyar des de la meva cambra
La Devesa
La Devesa
El Ter
Claustre de la Catedral
Sant Pere de Galligants
Mes de maig a Sant Feliu
Cor de Maria de Sant Feliu
Ruixat
Sant Domènec
Catedral
Benedicció de la Central Elèctrica
Llamps
Claustre de Sant Pere de Galligants
La Foradada, les Cambres
Porta de l'església
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145 -146
147
148 -149
150 -153
154 -156
157 -158
160
161 -171
174
175 -176
178-179
188 -191
196
197-198
204
205-207
208-213
214 -227
228 -230
231 -233
234
235
236 -243
244
245 -246
247
248 -256
257
258-261
262 -266
267 -269
270 -273
274
280
281 -283
285 -287
288
289 -294
298
299
304-305
308
317 -329
331 -336
340-342
349
353
354 -357
365

Begur
agost 1923
Girona
agost 1923
Canet d'Adri
agost 1923
Ginestar de Llémena
agost 1923
Llor à
setembre 1923
Domeny
setembre 1923
Sant Martí d'Empúries
setembre 1923
Empúries
setembre 1923
La Cellera de Ter
setembre 1923
Banyoles
octubre 1923
Girona
abril 1924
Santa Coloma de Farners
abril 1924
Santa Coloma de Farners
abril1 924
Lloret de Mar
agost 1924
Tossa de Mar
agost 1924
Lloret de Mar
agost 1924
Santa Cristina d'Aro
agost 1924
Montserrat
setembre 1924
Vic
setembre 1924
Sant Martí Sescorts
setembre 1924
Masies de Voltregà
setembre 1924
Sant Quirze de Besora setembre 1924
Ripoll
setembre 1924
Ribes
setembre 1924
Puigcerdà
setembre 1924
Martinet
setembre 1924
Andorra
setembre 1924
La Seu d'Urgell
setembre 1924
Font-romeu
setembre 1924
Sant Martí del Canigó
setembre 1924
Vernet
setembre 1924
Perpinyà
setembre 1924
Girona
setembre 1924
Campdorà
novembre 1924
Girona
desembre 1924
Girona
abril1925
Montserrat
abril1925
Balaguer
abril1925
Girona
juny 1925
Girona
1925
Girona
novembre 1925
Girona
novembre 1926
Montserrat
juny 1926
Montserrat
juny 1926
Madremanya
agost 1926
Sant Martí d'Empúries novembre 1926
Banyoles
abril 1927
Girona
maig 1927
Els Àngels
agost 1927
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Sa Riera
Catedral
Font de la Roca
Coves de la Vora Gran
Masia, església, riera
Església
Poble
Ruïnes
El Pastera! (el Bern)
Església
Processó del ram a la Catedral
Roques de la Mare de Déu
Sant Pere de Galligants

La Gleva
Sant Pere de Galligants

Les Escaldes, Andorra la Vella, Santa Coloma

Palau-sacosta

Bisbe deM. Bolós (església de Sant Feliu)
Sant Daniel
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366
367
368
371
372
373-376
377-379
380
381 -383
384-386
389
390-404
405-408
409-412
413 -415
416
417
418-426
427-431
432
433-434
435-439
440
441 -443
444-448
449-450
451 -454
456-457
460
461 -462
463-468
469
470
471
472
473
474
475
476-478
479-481
482-484
485
486-489
489A-490
491
492
493-494
495
496

Sant Martí de Llémena
Sant Aniol de Finestres
Castell d'Aro

agost 1927
agost 1927
setembre 1927
setembre 1927
setembre 1927
Rupit
setembre 1927
El Far
setembre 1927
Sant Martí Sacalm
setembre 1927
La Cellera de Ter
setembre 1927
Amer
setembre 1927
Oueralps
juliol1928
juliol 1928
Oueralps
El Far
juliol1928
juliol1928
Rupit
Rupit
juliol 1928
Els Àngels
agost 1928
Ripoll
agost 1928
Queralps
agost 1928
Que ral ps
agost 1928
Queralps
agost1928
Sant Romà de Sau
setembre 1928
Tavertet
setembre 1928
Rupit
setembre 1928
Sant Privat de Bas
octubre 1928
Puig sacalm
octubre 1928
Sant Privat de Bas
octubre 1928
Riudarenes
octubre 1928
Anglès
març 1929
Sant Feliu de Pallerols
maig 1929
Rupit
maig 1929
Cabrera
maig 1929
Hostalets de Bas
maig 1929
Sant Esteve de Llémena
juny 1929
Sant Aniol de Finestres
juny 1929
Santa Maria de Finestres
juny 1929
Sant Aniol de Finestres
juny 1929
Santa Maria de Finestres
juny 1929
Els Arcs
juny 1929
Santa Pau
juny 1929
Sant Joan de les Abadesses juliol 1929
Camprodon
juliol 1929
Setcases
juliol 1929
juliol1929
Setcases
Oueralps
juliol1929
Vall de Freser
juliol 1929
Pic de Freser
juliol1929
Oueralps
juliol1929
Estanys de Carançà
juliol1929
Queralps
juliol1929
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La Barroca
S'Agaró
La Fontana de la Salut
Can Puget

El Pastera!
Lloret Salvatge
Núria
Sant Joan de Fàbrega
Absis del monestir
Núria
Núria

Argimon
Santa Bàrbara
La Salut
Termal de Valls, la Riba i Montblanc

Vall de Cariat, Ull de Ter, Hospitalets
Núria, Gra de Fajol
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497-498
499
500-507
508 -527
528-542
543
544-550
551 -561
562 -566
567
568
569 -572
573 -574
575 -591
592
594-597
600-604
605 -607
611
612 -617
621
622
623-628
629-634
635
638
639-646
647-649
650
651 -652
654-654b
655-658
659-660
661 -664
665 -666
667
668-672
673
674-676
677
679-680
681
682
683-687
688-690
691 -695
696-697
698-699
700-705

Collada de Carançà
juliol1929
Oueralps
juliol 1929
Vall de Núria
juliol1929
París
setembre 1929
París
setembre 1929
El Collell
setembre 1929
La Jonquera
setembre 1929
Barcelona
octubre 1929
Rocacorba
novembre 1929
Sarrià de Dalt
gener1930
Oix
gener 1930
Girona
febrer 1930
Girona
febrer 1930
Girona
febrer 1930
Esponellà
març 1930
Esponellà
març 1930
Rocacorba
maig 1930
Santa Coloma de Farners
juny 1930
Sant Joan de Fàbrega
juliol1930
Castell d'Aro
agost 1930
Castell d'Aro
agost 1930
Tortellà
octubre 1930
Bassegoda
octubre 1930
Sant Miquel del Fai
octubre 1930
Girona
gener 1931
Els Àngels
maig 1931
Maçanet de Cabrenys
agost 1931
Sant Miquel de Solterra
octubre 1931
Susqueda
octubre 1931
Breda
desembre 1931
Sant Feliu de Guíxols
abril 1932
Santa Cristina d'Aro
abril1932
Sant Feliu de Guíxols
abril1932
Sant Aniol de Finestres
maig 1932
Santa Maria de Finestres
maig 1932
Beuda
juny 1932
Beuda
juny 1932
Beuda
juny 1932
Sant Pere de Roda
juny 1932
Prats de Molló
juny 1932
Sant Pere de Roda
juny 1932
Port de la Selva
juny 1932
Port de Llançà
juny 1932
Sant Martí del Canigó
juliol1932
Pardines
agost 1932
Ribes de Freser
setembre 1932
Castellar de N'Hug
setembre 1932
Grombreny
setembre 1932
El Far
octubre 1932
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Nou Creus
Versalles
Santa Maria i Castell de Requesens, Puig Neulós
Poble Espanyol
Montag_ut de Fluvià
Banys Arabs
Banys Àrabs
Martís
Martís

S'Agaró
Sa Conca
Gorges de Sant Aniol
Pessebre can Rafel
Les Salines
Sant Miquel de les Formigues
Santuari del Coll
Pedra Alta
Sant Baldiri, Solius
Puigsallança, Fi nestres
Mare de Déu del Mont
Sant Salvador

Montgrony
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706-707
709
712 -713
714-715
723
724 -727
729 -731
732-733
734
735-757

Susqueda
Girona
Sant Gregori
Susqueda
Terrassa
El Far
Sant Feliu de Pallerols
Sant Esteve de Bas
Pallars Jussà
Pallars Sobirà

758 -764 Vall d'Aran
765 Alta Ribagorça
766-781 Val d'Aran

octubre 1932
octubre 1932
abril 1933
abril 1933
abril1933
maig 1933
juny 1933
juny 1933
juliol 1933
juliol 1933
juliol1933
julio11933
juliol1933

782-783
786
787 -789
790 -795
796
797 -799
800-802
803-804
805
806 -808
809-811
812
813 -815
816-824

Pallars Sobirà
juliol1933
Sant Feliu de Guíxols
agost 1933
Sant Feliu de Guíxols
agost 1933
Castell d'Aro
agost-setemb. 1933
Tossa de Mar
octubre 1933
Maçanet de Cabrenys
octubre 1933
Quart d'Onyar
octubre 1933
Girona
febrer 1934
Cruïlles
abril1934
Cruïlles
abril1934
Romanyà de la Selva
abril1934
Cantallops
abril 1934
Susqueda
maig 1934
Vall d'en Bas
juliol1934

825 -826
827-830
831 -840
841 -845
846-882

Llacers
Tolosa
Lourdes
Luchon
Vall d'Aran

883
884-888
889 -890
891 -892
893 -894
895
896
897 -899
900-905
906
907 -908
909

Sant Gregori al Coll
El Coll
El Far
Embassament de Talam
Collegats, Sant Maurici, L'Escrita, Estanys de Ratera, Saboredo i de la Llosa, els Encantats, Gerbé
Port de la Bonaigua, la Garona
Estany d'Aigües Tortes
Colomers, Tredós, Salardú, Arties, Betren,
Viella, Garós, Gerri de la Sal
Collegats, congost de Terradets
Sant Pol
S'Agaró
Sant Mateu de Montnegre
Sant Daniel
Santa Pellaia
Sant Cebrià de Lledó (Els Metges)
Suro d'en Murtra, Cova d'en Daina
Bell-lloc, cova d'en Ribes
Mola d'en Caselles, serra de Cabrera, coll del
Bram, Sant Miquel de Bas

juliol1934
juliol1934
juliol1934
juliol1934
juliol1934 Arrós, Betllan, Begós, Viella, Gausac, Betren,
Escunyau, port de la Bonaigua, Arties,
Colomers, Salardú, Unya, Bagergue
Foix
juliol 1934
Vilallonga de Ter
setembre 1934 Tregurà
Sant Salvador de Verdera setembre 1934
Sant Pere de Roda
setembre 1934
Cadaqués
setembre 1934
Roses
setembre 1934
Quart d'Onyar
setembre 1934 Castellar de la Selva
Cruïlles
novembre 1934 Sant Cebrià dels Alls
Camprodon
març 1935
Girona
maig 1935 Catedral i Sant Pere de Galligants
Celrà
maig 1935 Campdorà
Serinyà
maig 1935 Sant Miquel Sesvinyes
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910-913
914
915
916
917 -926
929 -937
938 -939
940 -943
944-947
948 -949
950-951
952 -954
955
956- 960
961 -962
963 -970
971 -973
97 4 -975
976
977
978-983
986 -993
995
998
1002-1 007
1008-1010
1017-1019
1020-1923
1024-1035
1036
1037
1038-1040
1041
1042
1043-1 045
1046
1047-1048
1049
1050-1051
1052-1068
1068
1070
1072-1073
1074
1076
1077-1080
1081-1082
1083-1088
1089

Castell d'Aro
Olot
La Cellera de Ter
Girona
Montserrat
Queralps
Canet d'Adri
Canet d'Adri
Vall d'en Bas
Olot
Sant Felliu de Pallerols
Lledó d'Empordà
Riudarenes
Santa Coloma de Farners
Sarrià de Dalt
Queralps
Olot
Begudà
Oix
Camprodon
Oix
Setcases
Setcases
Girona
Osona
Puigsacalm
LaSalut
Beuda
Montseny
Sant Feliu de Pallerols
Olot
Sant Feliu de Pallerols
Sant Feliu de Pallerols
La Cellera
Sant Gregori
Osor
Girona
Breda
Sant Feliu de Pallerols
Queralps
Montseny
Blanes
Blanes
Girona
Sant Feliu de Pallerols
Olot
Garrotxa
Joanetes
La Salut

maig 1935
maig 1935
maig 1935
juny 1935
juny 1935
setembre 1935
setembre 1935
setembre 1935
octubre 1935
octubre 1935
octubre 1935
novembre 1935
desembre 1935
desembre 1935
març 1936
abril 1936
abril 1936
abril 1936
maig 1936
maig 1936
maig 1936
juny 1936
juny 1936
abril 1939
novembre 1939
juny 1940
juliol 1941
juliol 1941
agost 1941
agost 1941
setembre 1941
setembre 1941
setembre 1941
setembre 1941
setembre 1941
setembre 1941
octubre 1941
abril 1942
juny-juliol 1942
juliol 1942
juliol 1942
agost 1942
agost 1942
febrer 1943
maig 1943
maig 1943
juliol 1943
juliol 1943
agost 1943
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Vallvanera, Fanals d'Aro
Santa Pau (Sant Julià del Mont)
El Pastera!
Sant Fèlix

Rocacorba
Santa Pau
Sant Iscle de Coll Tort
Argimont

Núria
Sant Julià del Mont
Sant Joan les Fonts

Talaixà, Sant Aniol d'Aguges

Família Aragó-Masó
Aiats, Cabrera

Mare de Déu del Mont
Sant Miquel de Pineda
Santa Pau
La Salut
El Paste ral

Castell de Montsoriu
La Salut
Núria
Sanatori el Brull

La Catedral
Sant Iscle (Retrat de Roda i Maria)
Santa Pau
Rodalies Olot. coll del Bram
Joanetes, Sant Pere de Falgars, Falgars
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1090-1097
1098-1100
1101-1 102
1103
1104
1105-1110
1111-1113
1114-1118
1119
1120
1121-1122
1123
1124
1125-1129
1130-1131
1132
1133
1134-1135
1136
1137
1138-1141
1142-1144
1145-1147
1148-1150
1151-1153
1154-1159
1160-1162
1163-1164
1165-1166
1167-1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174-1175
1176-1178
1179-1180
1181 -1185
1186
1187
1188
1189-1190
1191-1192

Rupit
agost 1943
Bescanó
gener 1944
Retrat
maig 1944
Sant Martí del Corb
juny 1944
Olot
juny 1944
Camprodon
juliol1944
Molló
juliol1945
Camprodon
juliol1945
Olot
agost 1945
Girona
octubre 1945
Camprodon
juliol1950
Llanars
juliol1950
Molló
agost 1950
Camprodon
juliol1950
Camprodon
agost 1951
Molló
agost 1951
Cavallera, parròquia
agost 1951
Freixenet de Camprodon
agost 1951
Camprodon
agost 1951
Molló
agost 1951
Núria
agost 1951
Camprodon
setembre 1951
Vilallonga
setembre 1951 Abella
Camprodon
setembre 1951
Camprodon
agost 1952
Setcases
agost 1952
La Preste
agost 1952
Prats de Molló
agost 1952
Camprodon
setembre 1952
Llanars
setembre 1952
Girona
setembre 1952
Girona
setembre 1952
Girona
setembre 1952
Porqueres
novembre 1953
Banyoles
novembre 1953
Camprodon
agost .1953
Molló
agost 1953
Setcases
agost 1953
Camprodon
agost 1953
Llanars
agost 1953
Setcases
agost 1953
Vilallonga
agost 1953
Camprodon
agost 1953
Blanes
maig 1955
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Estanyol
Ricard Masó i Llunés
Aplec del GEiEG

El Sitjar

Ascensió, Espinauga
Aplec, la Coma, concurs sardanista

Muralles Sant Domènec
Catedral
Sant Nicolau
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NOTES
1. Cambra estereoscòpica: cambra fotogràfica que d'un objecte capta dues imatges preses des de dos punts de
vista separats per una distància igual a la distància entre els ulls. El parell estereoscòpic així obtingut pot ésser
visualitzat mitjançant el visor estereoscòpic. L'estereoscopia és el nom que rep la fotografia en tres dimensions
i que es basa en el fet que la percepció visual de la profunditat ( 3a. dimensió) està lligada a la visió binocular,
es a dir, a la visió simultània de l'objecte pels dos ulls. Imitant la natura, el fotògraf pren dues vistes simultànies
(en cas de que el subjecte estigui en moviment) o susccessives (en cas de que el subjecte sigui estàtic) tenint
en compte que els dos objectius han d'estar separats per una distància igual a la separació mitjana dels ulls
humans (65 mm). Per això es poden utilitzar dos aparells fotogràfics iguals o, millor encara, un aparell especial
amb dos objectius. L'estereoscopia, utilitzada des de 1838 per la visualització de dibuixos, va ser aviat aplicada
a la fotografia i, a partir de 1850, va experimentar un gran éxit durant més de tres quarts de segle.
2. Visor estereoscòpic és l'instrument òptic que, per mitjà de dues imatges planes d'un mateix objecte preses des
de punts de vista separats, produeix la sensació de relleu quan són mirades alhora cadascuna amb un ull.

Bl BLIOGRAFIA CONSULTADA:
Massanas, Emili: La fotografia i els fotògrafs gironins, Sala d'Exposicions Fidel Aguilar, Ajuntament
de Girona, 1980.
Massanas, Emili :Els «retratistes,,, cronistes fotogràfics d'una època, Revista de Girona núm.
31, pp. 21 -293, 1988. Joan Masó i Valentí (Girona 1883-1973} a Autocroms Joan Masó i Valentf
1923-1924, Ajuntament de Girona, 1988.
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