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Ponències i comunicacions

•

Ajuntamen. .
de Girona

PRÒLEG
Han arribat les Terceres Jornades Antoni Varés sobre La imatge i la recerca històrica.
Segurament ja no cal insistir, ho hem fet en les dues edicions anteriors, en la
importància de la imatge per a la ciència històrica.
En canvi, aquest any em sembla que és bo de remarcar la continuïtat i l'exemplaritat
de les Jornades. Primer, perquè la continu'!tat és un valor en ell mateix. I en segon lloc
perquè no s'ha abaixat mai el to, les aportacions són de primera línia, l'interès suscitat
és alt i l'edició de les ponències i comunicacions simultàniament a les Jornades denota
una capacitat d'organització efectivament exemplar.
Però per a aquest any hi ha encara més. L'Ajuntament de Girona ha volgut obrir el
ventall de les activitats vinculades amb el món de la imatge.
Coincideixen amb les Jornades diverses activitats que mouen, no només l'interès dels
experts, sinó de tota la ciutadania.
1. L'exposició "Antoni Varés, del cartell al cinema" que es presenta al Museu d'Història
de la Ciutat organitzada conjuntament amb l'Arxiu Històric de la Ciutat.
2. L'exhibició de pel·lícules de Jordi Lladó a l'auditori de "la Caixa" en un exercici que
inquieta l'autor, però que és una aportació necessària i una recuperació social i
ciutadana.
3. L'edició d'una carpeta de fotografies de Joan Masó procedents del fons FontanetMasó de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona.
I encara aquest any passarà a la història de la ciutat com l'any d'una de les
operacions més complexes, agosarades i reeixides en el camp de la gestió cultural:
l'adquisició de la coHecció de Tomàs Mallol i la constitució de la Fundació Mallol que s'ha
d'encarregar de promoure i executar el projecte del nou Museu del Cinema i que aspira
a estendre les seves activitats a tot el món de la imatge.
La multiplicitat d'iniciatives planteja necessàriament una revisió del contingut i abast
de les Jornades. Ja no n'hi ha prou amb reunir alguns especialistes i editar els seus
treballs. Cal emprendre una opció més àmplia, més global, que congregui cada dos anys
a la nostra ciutat gent de tots els àmbits interessats en el món de la imatge fins a
constituir, més que unes Jornades, una trobada oberta i un conjunt d'activitats que doni
peu a un debat obert, seminaris, exposicions, projeccions. Si valgués l'expressió
hauríem d'arribar a definir una mena de Fira de la Imatge. La Fira dels experts i la Fira
dels profans. La universalització de la imatge. Com correspon.
JOAQUIM NADAL i FARRERAS
Alcalde de Girona

PONÈNCIES

ELS DOCUMENTS ÀUDIO-VISUALS: UN REPTE PER ALS ARXIUS
Robert Egeter-van Kuyk, BC
Definició dels conceptes
Com tots sabem, el nostre alfabet té el seu origen a Egipte. Els signes convencionals que fem
servir ara per expressar conceptes i comunicar-nos en la nostra societat han variat molt. Amb
l'excepció dels especialistes, ningú no podria relacionar una lletra del nostre alfabet amb el seu
origen al delta del Nil. Aquest origen, com també sabem, era un sistema de pictogrames que
representaven primer l'objecte i, gradualment, el nom de l'objecte i, finalment, la vocal o la
consonant amb la qual començava el nom. Alguns sistemes d'escriptura, com el xinès, han pres
un altre camí i han mantingut el pictograma original amb totes les seves connotacions. "Cor" es
lletreja c.o.r i s'ha de conèixer la paraula per entendre què vol dir. En xinès el símbol per "cor'' és
una porta amb els dos batents mig oberts. No cal entendre cap dialecte xinès per reconèixer la
imatge i el seu significat.
Si ho mirem atentament, però, les coses no han canviat gaire de llavors ençà. Llegim un llibre,
una carta o un article en un diari. Què passa quan llegim? Excepte els conceptes més abstractes
o les paraules com articles i conjuncions, traduïm el nostre text en imatges. Llegim alguna cosa
sobre una senyora gran i espontàniament pensem en la tia Isabel; llegim alguna cosa sobre una
discussió en un cafè i, espontàniament, pensem en un grup de gent parlant i en un cafè que
coneixem.
Les imatges i la relació entre imatges són la infrastructura de la comunicació en la nostra
societat i de la comunicació amb altres cultures. Si volem explicar quelcom a una persona d'una
altra cultura, sovint intentem fer-ho dibuixant per ensenyar-li què volem dir, i quan intentem
entendre, sense ser especialistes, la teoria del creixement de l'univers, per exemple, ens trobem
davant un problema perquè no podem traduir certs conceptes en imatges que ens són familiars.
Des de no fa molt de temps, els desenvolupaments tècnics i la inventiva d'homes com
Nicéphore Nièpce, Talbot o Lumière han fet possible fixar imatges directament en un suport físic
i reproduir-les.
Casualment aquest també va ser el període en què Edison i d'altres van pensar en una
tècnica per fixar el so en un suport físic com un cilindre o un disc. En el segle XIX, abans que
passessin dues o tres generacions, ja podíem fer fotografies i pel·lícules, i també gravar el so i,
fins i tot , transferir el so per la línia telefònica. Ara hauríem de buscar paraules als sons i a les
imatges que escoltàvem i que vèiem; i diverses vegades en el futur les imatges i els sons ens
comunicarien experiències i escenes tan terribles que no podríem trobar les paraules apropiades
per expressar-les. El tsar Nicolau 11 va dir que les pel-lícules eren un entreteniment completament
inútil i estúpid, apropiat només per a idiotes.
Com ja sabem, el tsar tenia una opinió molt pobra de la gent i dels esdeveniments, però en
aquella època va dir el que molts erudits també pensaven. Ara, aquesta és una actitud que ni
tan sols podem imaginar.
Els elements nous sempre són resistits al principi, després admirats i, finalment considerats
com a fets establerts, normalment sense que la gent s'adoni de la influència d'aquests elements
en el dia a dia de la seva vida i la seva actitud. Fa trenta anys una carta personal havia de ser
escrita a mà per tal de no ofendre el destinatari, mentre que avui dia s'exigeix als estudiants que
utilitzin el PC o el processador de textos i ja no se'ls permet escriure a mà. Respecte a la
fotografia i a la gravació de sons, tenim un cas particularment clar de com la nostra vida
quotidiana ha canviat a causa de la seva influència. No només ha canviat en un sentit tècnic, sinó

9

Els documents en imatge: un repte per als arxius

també en un sentit conceptual i del nostre comportament, perquè la disponibilitat de documents
en imatge i so ha influenciat profundament les nostres actituds vers els altres, vers la nostra
pròpia societat o cultures estranyes i els seus conceptes, vers la moral, vers l'autoritat i molts
més aspectes. Al 1994 molta gent es preguntarà si les oportunitats ofertes pels
desenvolupaments tècnics són realment tan necessàries per al nostre benestar i la nostra
felicitat, però no els podem excloure de la nostra vida, tot i que algunes comunitats tradicionals
encara veuen la televisió com un invent diabòlic.
Malgrat que els nous mitjans de comunicació d'imatges i so ja no són novetat, perquè han
estat amb nosaltres durant gairebé un segle, possiblement és veritat si diem que la seva
influència només ha estat tan omnipresent des de mitjans dels anys trenta, això vol dir des de fa
60 anys. Aquests mitjans de comunicació es fan servir en tots els camps concebibles: en
l'educació, en la investigació, amb propòsits comercials o amb un ús purament cultural o
personal, en les activitats de l'església i de l'oficina, a terra, al mar i a l'aire. Es troben al desert
de Ohofar i a l'Amazones peruana i al poble més remot de la meva Indonèsia nadiua. També es
troben als arxius de l'Estat. S'han aliat amb tècniques informàtiques fins a tal punt que, si
demanes una peHícula o una gravació de so, avui dia potser que el rebis en un disquet
d'ordinador i no en una cinta o en una peHícula de 16 mm o 35 mm.
Es diu que aquest fenomen significa la victòria de la cultura de la imatge sobre la cultura
escrita. Això no és correcte. El creixement del nombre de produccions literàries o de diaris
seriosos en els últims anys i el creixement dels nivells d'educació en general demostra que la
cultura de la paraula escrita encara és molt viva.
Per altra banda, no podem negar que els nous mitjans de comunicació han esdevingut el
vehicle més important per a la informació pública en el nostre segle a causa de la seva circulació
en massa, de la seva ampla disseminació d'actituds culturals i valors i, per últim i no menys
important, perquè aquests mitjans són considerats acurats i de confiança. Això no significa que
la cura i la veritat són característiques innates dels mitjans àudio-visuals, pel contrari, poden ser
i són manipulats de moltes maneres, moltes vegades molt subtils, per tal d'influenciar el receptor
en el sentit que es desitgi. Però això seria un tema per a una discussió d'informació, publicitat i
propaganda, no d'arxius. De fet, ja que estem en el tema de la informació i la publicitat, podem
observar que, mentre fa un temps el missatge de la informació i el de la publicitat s'enfocaven
en la comunicació escrita, ara s'enfoca en la comunicació àudio-visual recolzada per anuncis o
fulletons. Si aquesta informació i comunicació ve d'una autoritat nacional, regional o local, és
molt probable que, amb el temps, es cobreixin diferents categories de documents àudio-visuals
en arxius i aleshores per força, hi entrarà la responsabilitat de l'arxiver.

La definició de les nostres responsabilitats
Hem fet servir el terme "document àudio-visual" i hi hem introdu'1l el paper de l'arxiver. La
definició de "document àudio-visual" és: "documents d'imatges fixes, d'imatges en moviment
(amb so o sense) i de gravacions de so". Posteriorment veurem com la forma física dels
documents influencia l'exercici de l'arxiu. Potser el paper de l'arxiver necessita estar més clar.
Sabem que la importància dels documents àudio-visuals en la societat d'avui ha augmentat
considerablement, i probablement augmentarà més. Com a conseqüència d'això, els mitjans de
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comunicació àudio-visuals han esdevingut importants fonts d'informació per al segle XX i finals
del segle XIX. Si estem d'acord que hem de preservar a les biblioteques les planxes cune'ilormes
dels reis assiris perquè ens subministren la informació essencial referent al regne i a la societat
assiris i a les civilitzacions veïnes, també estarem d'acord que els documents àudio-visuals ens
subministren una informació essencial en relació a les nostres pròpies societats i al seu
desenvolupament. Existeixen moltes societats no occidentals que no confien en la comunicació
escrita com a base per a la continu'1lat cultural. La seva pròpia continu'1lat és portada a terme per
mitjà d'una transferència visual i oral dels valors culturals. Aquella continuïtat podria ser protegida
durant molt de temps, donada la manera d'obrar que tenien aquelles cultures, en les quals els
canvis només es produïen de manera molt gradual.
Aquest ja no és el cas, i les anomenades societats tradicionals ara veuen com els valors
culturals i les actituds canvien profundament, fins i tot en una sola generació. La seva identitat i
continuïtat ja no són evidents, de fet, com es demostra amb els aborígens australians o els indis
nord-americans, que poden perdre la seva identitat o, en certa manera, sentir que l'han perduda.
Per aquesta raó no hauria de sorprendre ningú que, per a aquelles societats no occidentals i per
a les comunitats tradicionals occidentals, ha esdevingut essencial assegurar que hi ha fonts que
continuen la informació cultural que necessiten. Per això, la història oral, en el més ample sentit
de la paraula, està esdevenint una prioritat a l'Àfrica, on és l'instrument principal per registrar les
cultures tradicionals, si això és un terme correcte.
El paper de l'arxiver és fonamental. Primer, veiem què volem dir amb el terme arxiver. No
volem utilitzar aquest terme en la restringida interpretació que encara ara sovint rep, la d'una
persona que té uns estudis d'arxiver i que dirigeix o treballa en un arxiu, segons és definit a l'Acta
d'Arxius o legislació equivalent. Aquest pot ser que sigui l'estat de molts arxivers, i no tenim cap
objecció en contra. Per altra banda, el nom "arxiu" s'aplica a coHeccions que no es cobreixen,
o que encara no es cobreixen, a la legislació, però és també obvi que el públic que fa servir
coHeccions d'arxius avui dia espera que l'arxiver sigui més efectiu en subministrar informació. En
general, els arxius ja no són institucions per a les quals la responsabilitat més important és
preservar i protegir la informació, sinó fer que aquests documents siguin disponibles per al públic
en general, i els seus drets de participació cultural ja són reconeguts arreu del món. L'arxiver és
l'especialista en informació històrica sense tenir en compte de quina font procedeix.
L'arxiver no pot donar un tractament preferencial a certs tipus de documents pel fet d 'estar
interessat en ells, i de la mateixa manera, no pot ometre altres tipus de documents en els quals
no està interessat. Si un arxiver fes això, seria culpable d'un comportament no professional i, el
que encara és pitjor, contribuiria a la distorsió de les fonts d'informació històrica. Aquest és un
dels aspectes del seu codi d'ètica.
Un cop hem establert que els documents àudio-visuals són responsabilitat de l'arxiver, queda
clar que el següent punt de l'agenda és com es porta aquesta responsabilitat a la pràctica. Hi
ha diferents maneres de treballar, una de les quals és guardar els documents en arxius
especialitzats (sempre i quan siguin dintre de la xarxa d'arxius nacionals} perquè, com a
documents àudio-visuals, tenen uns requeriments específics quant a tecnologia, preservació i
normes descriptives. Una altra solució seria compartir les funcions entre els arxius generals i els
arxius especialitzats. Aquestes solucions depenen de la situació formal i pràctica de cada país i,
per tant, no poden ser uniformes a tot arreu. En el cas d'Espanya sabem que R1VE a Madrid va
començar l'arxiu de la televisió als anys setanta, després d'haver començat l'arxiu de la ràdio als
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anys cinquanta i, que diferents sistemes de ràdiodifusió, com per exemple el de Catalunya, hagin
creat uns serveis d'arxiu excel·lents i molt professionals.
També sabem que existeix la Filmoteca Espanyola des del 1953, per no mencionar l'arxiu
cinematogràfic de Catalunya, i tots aquells que es desenvolupen en altres regions d'Espanya.
També sabem que existeixen arxius privats molt interessants, com el de Miquel Porter i Moix o
el d'Antonio Tramullas, a Osca. Però una cosa és tenir diferents arxius i una altra, i la més
important, és connectar-los i formalitzar la seva independència i les seves responsabilitats
mútues. Això ha de ser una de les tasques més importants en un futur proper, i més tard
explicarem perquè diem futur "proper".

Quan, on i com
La necessitat de protegir els documents àudio-visuals ha estat reconeguda per algunes
persones il·lustres des del començament de la cinematografia. Al 1898, dos anys després que
les primeres imatges mòbils s'ensenyessin al públic, un cineasta polonès amb el nom de
Boleslaw Matuszewski (qui dóna la casualitat que va estar al servei del tsar Nicolau, l'opinió del
qual ja coneixem) va publicar a París un pamflet amb el títol Une nouvelle source d'histoire, en el
qual defensava la creació d'un arxiu cinematogràfic perquè considerava que la pel·lícula era un
testimoni de la història infaHible i fidedigne. Un comitè d'historiadors seria designat com a
responsable de l'adquisició de l'arxiu cinematogràfic. En aquest pamflet Matuszewski estava
molt avançat al seu temps. Tot i que en retrospectiva podem dir que considerar la fotografia i la
cinematografia com a testimonis infal·libles i fidedignes de la història sembla una mica ingenu, és
veritat que al 1898 era necessari ser un visionari per predir que els documents àudio-visuals
serien una font d'informació per a la investigació històrica. La idea va començar a França abans
de la Primera Guerra Mundial i un altre cop després de la guerra, als anys vint. Finalment, abans
de la Segona Guerra Mundial es va establir, a la Biblioteca Nacional Francesa, el dipòsit legal per
a totes les produccions àudio-visuals. Es poden observar desenvolupaments similars a
Alemanya i Gran Bretanya, mentre que a Holanda es va crear un Arxiu Cinematogràfic Central
com una fundació privada, al 1919. Però ni aquests fets històrics ni la situació present, en la qual
hi ha moltes institucions dedicades a l'arxiu i a la recerca de documents àudio-visuals, ens poden
fer oblidar que la protecció dels anomenats documents no és una prioritat en la majoria dels països.
Al1980 l'Assemblea General de la UNESCO va adoptar la "Recomanació per protegir i preservar les
imatges en moviment". Al1987/19881es organitzacions internacionals d'arxius cinematogràfics i de
televisió van portar a terme un estudi per veure què havia passat després del 1980. Van contactar
més de 150 institucions cinematogràfiques i unes 300 organitzacions d'arreu del món i van trobar
que la recomanació va ajudar a 13 paisos per alertar les autoritats de la necessitat d'arxivar les
pel·lícules, i a 2 paisos per la creació d'arxius. Per altra banda, els 2/3 de les institucions van informar
que encara no havien climatitzat els dipòsits per a documents àudio-visuals, mentre que el 20% tenia
alguna forma d'inventariar les coHeccions i altres gairebé ni sabien el que tenien.
Tots els enquestats van dir que necessitaven una formació professional i aprenentatge. La
situació més preocupant és la que existeix a l'Àfrica i a Llatinoamèrica on, en un percentatge molt
alt, les produccions passades i presents es poden considerar perdudes. "Preocupant" és un
terme suau per descriure aquesta situació mundial.
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Fins i tot a Europa les coses són menys positives del que ens podríem pensar. Això va ser
una bona raó perquè la Unió Europea comencés al 1993, a Estrasburg, a preparar el text d'una
convenció per a la preservació del patrimoni àudio-visual europeu, que ara es troba en el seu
cinquè o sisè esborrany. S'estima que un 70% de la producció cinematogràfica europea, que era
per exhibició al públic, s'ha perdut, i la preservació del 30% que queda causa cada cop més
problemes. Amb els canvis a l'Europa de l'Est i a l'Europa Central el problema de l'arxiu àudiovisual ha esdevingut més urgent, perquè la majoria dels arxius d'allà no tenen gaires
coneixements tècnics i equipaments per funcionar amb un mínim de nivell professional. Els arxius
generals tenen, a més, els desavantatges addicionals que no s'han pogut inventariar abans els
seus problemes àudio-visuals donades les confrontacions de les prioritats polítiques, que no
tenien res a veure amb el tema professional. El problema empitjora en reduir pressupostos als
nivells nacionals i internacionals, pel volum de documents i pels ràpids desenvolupaments
tècnics que fan que aquells que han de prendre les decisions es mostrin indecisos en la manera
d'abordar el problema, perquè tenen por d'invertir en el que abans o després serà un sistema
antiquat. La magnitud d 'aquest problema i el fet que els desenvolupaments tècnics semblin tan
confosos per als no especialistes, fan que la gent es mostri indecisa en intentar resoldre-ho.
Aquest conjunt de problemes i d'altres serveixen d'introducció a un sumari que s'està fent en
aquests moments per intentar solucionar, com a mínim, una part dels problemes. Sense entrar
massa en detalls, un sumari així pot ser útil per intentar suggerir què han de fer els arxius per
millorar el coneixement del problema i les maneres i mitjans de dirigir-lo.
Els problemes dels arxius àudio-visuals són complexos. No estan limitats a l'àrea estricta de
les produccions cinematogràfiques o televisives o, fins i tot, fotogràfiques perquè, per una banda,
la tecnologia implicada posa els arxius en contacte directe amb la indústria i, per l'altra, les
disciplines intel·lectuals necessàries per establir, informar i gestionar les col·leccions àudiovisuals estan molt relacionades amb el que es practica als arxius generals, o més generalitzat, al
marc de l'ontologia o dels codis d'ètica. Hi ha moltes diferències en referència a com enfocar i
amb quines tècniques s'han de fer servir per guardar i utilitzar els documents àudio-visuals Oa
parlarem d'això més tard); si ho comparem amb el que sovint s'anomenen arxius generals, però
és clar, o millor dit, hauria de ser clar, que els documents d'imatge i so i els documents escrits
són complementaris i d'igual importància, perquè tots formen part del nostre patrimoni cultural.
Al mateix temps ha esdevingut necessari treballar en conjunt, per deixar clar que protegir el
nostre patrimoni cultural és una "conditio sine qua non" per a la nostra pròpia supervivència
inteHectual i mental i, per això, no es pot deixar a mans de les forces del mercat o al que diu
l'Article 102 A del Tractat de Maastricht el qual formula que "la competència facilita una
distribució eficient dels mitjans".

Activitats internacionals
Potser s'ha arribat a una situació present en la qual hi ha diferents organitzacions
professionals que tracten amb tots o certs aspectes de la professió a causa de la complexitat de
la matèria, així com d'alguns desenvolupaments històrics de quan l'arxiu de documents àudiovisuals semblava que era una àrea diferent, gairebé autònoma. Deixeu-me ser més precís: en
faré un resum per informar-vos.
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La Federació Internacional d'Arxius Cinematogràfics, FIAF, ha dirigit durant molts anys el tema
de museus i arxius de pel-lícules arreu del món, enfocant-lo en la cinematografia. L'objectiu és la
conservació del patrimoni cinematogràfic. Fa uns anys, alguns arxius i museus europeus de
pel·lícules es van associar per concentrar-se específicament en temes europeus, i van formar
l'Associació d'Arxius de Pel·lícules de la Comunitat Europea, ACCE. L'ACCE també controla
alguns projectes importants per a la protecció i propagació del nostre patrimoni de pel-lícules,
com a part del programa general dels mitjans de comunicació. Un d'aquests projectes és
LUMIÈRE, que conté, entre altres coses, un inventari de pel·lícules de nitrat, una cinematografia
de produccions europees importants i una activitat per intentar aconseguir pel·lícules que es
consideren perdudes.
Fa algun temps es va considerar que la prioritat que donava la FIAF a les pel·lícules històriques
deixava fora d'interès un nou mitjà de comunicació, la televisió. Com a conseqüència d'això la
Federació Internacional d'Arxius Televisius es va establir, i ara es concentra en temes particulars
dels arxius televisius, normalment d'organitzacions comercials o de ràdio-difusió públiques.
Paral·lelament a aquestes organitzacions, existeix l'Associació Internacional d'Arxius del So,
que solia funcionar conjuntament amb l'Organització de Biblioteques de Música, i, ara es
concentra en temes de ràdio mentre treballa en un camp més ample per cobrir també televisió,
segons han demanat els seus membres.
Encara no hem acabat, perquè també existeix la Federació d 'Associacions de Biblioteques,
IFLA, que també s'interessa pels nous mitjans de comunicació, i la Junta Internacional d'Arxius.
De fet, hi va haver un cinquè participant, la Junta Internacional de Cinema i Televisió, IFTC, que
s'interessava en el tema d'arxiu, la qual cosa han deixat de banda. Les diferents organitzacions
es troben anualment en una Taula Rodona per tal d'harmonitzar les seves activitats en arxius
àudio-visuals, i per conferenciar amb la UNESCO que és l'organització més important de les
Nacions Unides en relació al tema cultural. Al mateix temps les organitzacions han establert un
Comitè de Coordinació Tècnica per aconsellar-los en matèries estrictament tècniques i
tecnològiques. En aquests moments, l'antiga tendència de crear organitzacions separades per
satisfer necessitats o àrees específiques sembla que s'ha invertit per tal de recalcar la
interdependència de les diferents disciplines i la necessitat d'una fertilització creuada.
Hi ha simposis en conjunt de les organitzacions i fins i tot s'ha parlat d'establir un secretariat
central.
M'agradaria concentrar-me en la més gran de totes les organitzacions, el Consell. El problema
és que ha de cobrir totes les àrees, des dels documents llegibles per màquina, passant per
arxius d'art i organitzacions professionals, fins a la sigilografia, la història oral, la construcció i
l'educació professional -i, també, els documents àudio-visuals pels quals hi ha un comitè
especial anomenat ICA/PAV. Aquests documents tenen un lloc especial al Consell, perquè
formen part de diverses col-leccions, no d'un servei d'arxiu especialitzat, i, per tant, estan en un
entorn que sovint té diferents expectatives d'aquests nous mitjans de comunicació. Ara fa 1O
anys que funciona en diferents camps, però, en general, en la mateixa direcció: informar als
membres del Consell dels desenvolupaments de l'arxiu àudio-visual en general i servir de punt
de referència primari en aquest assumpte. Des de l'agost de 1993 hi ha també un segon comitè,
que és regional i que és el subcomitè d'arxius àudio-visuals als països de l'Est i del Sud d'Àfrica.
Ambdós comitès també han seleccionat algunes àrees que han de ser desenvolupades amb
prioritat, que són les següents:
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El desenvolupament de conceptes: com ja hem dit, molts arxius generals no engloben
totes les possibilitats específiques i els requeriments dels mitjans de comunicació àudio-visuals
com a col·leccions d'arxius, i, per tant, han de ser informats i que se' ls ha de permetre
desenvolupar la seva pròpia visió en el context de la seva situació.
El desenvolupament de la formació professional i instrucció: la majoria del personal que
treballa en arxius àudio-visuals ha tingut molt poca, o cap, formació formal d'arxius. Poden haver
estat preparats per a qualsevol professió: bibliotecaris, càmeres o mecànics de cotxes, i han
aconseguit la seva experiència amb la pràctica. La demanda de la formació formal i
d'aprofundiment en el tema és molt gran i està creixent més cada cop.
Temes legals: quina hauria de ser la posició d'un arxiu àudio-visual o d'una unitat àudiovisual en un arxiu general? Quins són els drets legals i les responsabilitats que s'han de
desenvolupar? Què han de fer els arxius per acatar la legislació dels drets d'autor?
Desenvolupaments tecnològics: la profusió de cintes de vídeo i cintes àudio, suports de
peHícules, discs, emmagatzematge digitalitzat i/o informatitzat i les consideracions tècniques i
financeres són molts factors i molt confosos. Els arxivers generals han de ser informats per poder
formular les seves pròpies necessitats de direcció.
Estàndards descriptius: hi ha una profusió de línies directrius i pràctiques establertes. S'ha
de fer una bona tria. Però abans de parlar d 'aquests temes tan importants pot ser interessant
examinar una mica el cas d'un país en particular.

Estudi d'un cas: Holanda
Fins al 1794 Holanda fou una república federal amb una tradició molt arrelada de costums
locals. Després de la creació d'una monarquia unitària al 1813, els estats federals van esdevenir
províncies del regne amb uns privilegis més limitats, però avui dia els parlaments provincials són
tan forts com el sentit provincial d'unicitat. Els holandesos normalment no estan a favor
d'institucions centralitzades i potser això ha portat a crear una xarxa d'arxius nacionals amb
centre a la Haia i altres centres a les 12 províncies. En certa manera passa el mateix amb els
arxius d'imatges en moviment i so enregistrat, per no mencionar les fotografies. En relació a
l'últim cas, ha estat només als últims tres anys que la nova Societat Fotogràfica Holandesa ha
intentat coordinar les diferents col-leccions públiques i privades del país. L'arxiu de les imatges
en moviment va començar molt abans, al 1919, però només va esdevenir un moviment seriós a
finals dels anys quaranta, gràcies a la visió d'alguns pioners i de la necessitat del Govern Central
de regular l'ús de l'escàs assortiment de pel·lícules després de la Segona Guerra Mundial. Al
1988, els quatre arxius nacionals més importants (el de la Televisió Holandesa, el del Govern
Central, el del Museu Cinematogràfic i el de la Fundació de la Cinematografia i Ciència) van
demanar al Ministeri de Cultura més fons per posar al dia el treball endarrerit, en relació a la
conservació i catalogació. Això sembla que pujava a 132 milions DFL, aproximadament 65
milions de dólars americans, només per arribar a la línia zero. El Ministeri va respondre donant
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35 milions DFL per a l'arxiu de la televisió i demanant als arxius que cooperessin en establir un
sol arxiu àudio-visual nacional, per tal de facilitar l'accès a les col-leccions i estalviar, evitant la
superposició en les polítiques de selecció i conservació. Els arxius van definir més acuradament
la cooperació establerta en selecció i polítiques de col·lecció i de conservació (demostrant que
en el seu procés, afortunadament, no hi havia cap superposició significativa). També es va
demostrar que els requeriments dels usuaris dels arxius haurien de conduir a una autèntica xarxa
d'arxius, no només de les quatre institucions nacionals, sinó també d'una selecció de les altres
393 institucions que col-leccionaven material àudio-visual a Holanda.
Hom era conscient que, malgrat que l'arxiu més important era el de la televisió, això no hauria
de portar la televisió, i les seves activitats comercials, a una posició dominant. La condició dels
drets d'autor d'algunes subcol· leccions havia de quedar clara abans de fer-ne ús per a la recerca
o reutilització. Els diferents tipus de software que es feien servir per als arxius requerien una
conversió total o bé una finestra per a tots ells, i això implica la selecció d'un sistema de
subministrament independent, el qual tenia conseqüències financeres considerables. Els
estàndards descriptius usats pels participants havien de ser harmonitzats i la llista d'autoritat
establerta per un dels participants havia de ser detallada i adaptada per tal d'esdevenir una
antologia del nucli nacional. Molt sovint, gent de fora de la comunitat d 'arxius, suggerien que en
la selecció de materials, en posar-la a disposició dels arxius públics, s'hauria de considerar les
possibilitats d'explotació comercial de la seva col-lecció. Hi ha diferents maneres de fer això, com
per exemple, crear una agència central amb responsabilitat global, o bé crear una agència més
petita per coordinar o, fins i tot, per formalitzar la xarxa existent. El propòsit principal és el de tenir
una construcció que funcioni; i també el de tenir un compromís de les agències subsidiàries que
proporcionin, com a mínim, una part del pressupost extra per acabar amb l'endarreriment
existent.
Aquest curt sumari de les experiències en un país serveix per demostrar que tot i que hi ha
una infrastructura per a l'arxiu àudio-visual que ja funciona, encara falta una important millora,
potser perquè es tarda molt d 'acceptar conceptes bàsics de l'arxiu àudio-visual, i deixar clar que
la disponibilitat de les fonts àudio-visuals és un element important en el nostre patrimoni cultural.
Al mateix temps sembla que hi ha una sèrie de temes comuns als esforços de començar o
millorar l'arxiu àudio-visual, com són:
- legislació d'arxius i drets d'autor,
-criteris de selecció i col·lecció,
- estàndards descriptius i accés,
- desenvolupaments tecnològics i les seves conseqüències en la preservació, conservació i
consulta.
Aquests són els temes que discutirem a continuació. No ens concentrarem gaire en els
aspectes tècnics, sinó en els conceptes, avaluació, direcció i aspectes d'eficiència.

Legislació i drets d'autor
Segons Kofler assenyala en l'estudi de la UNESCO Qüestions legals amb les quals
s'enfronten els arxius àudio-visuals, l'arxiu de documents àudio-visuals és encara, virtualment,

16

Els documents en imatge: un repte per als arxius

una "tabula rasa". Els països poden prendre mesures en relació al dipòsit legal, a la ràdiodifusió,
als arxius, als drets d'autor i a la importació i exportació de material àudio-visual, però rarament
cobreixen l'arxiu àudio-visual. Els arxius tenen problemes considerables per establir que els
documents àudio-visuals són una part del patrimoni cultural nacional, independentment de la
legislació específica. Per sort hi ha algunes excepcions, com Moçambic, Namíbia o Israel, els
arxius dels quals sí que fan referència als documents àudio-visuals, tot i que només es poden
dedicar a una categoria limitada dintre de la classe general.
La legislació hauria de subministrar les bases estatutàries per a la creació d'un arxiu nacional
o una xarxa d'arxius nacionals, i definir les seves responsabilitats i obligacions, tenint en compte
el dipòsit legal o les mesures equivalents, la protecció dels drets d'autor en el sentit més ample,
però també les regulacions que permetin l'accés públic i la còpia de documents àudio-visuals.
La Convenció d'Estrasburg hauria de fer possible que els legisladors nacionals introduissin les
mesures apropiades. De qualsevol manera, mentre la UNESCO defineix el "patrimoni àudiovisual" com un complex de documents àudio-visuals, objectes, materials, treballs i coses
intangibles en relació a aquests i amb conceptes com el de la perpetuació de tècniques i
influències ambientals obsoletes, la Convenció Europea s'enfoca primerament en les imatges en
moviment i en les seves diferents formes físiques. Això és un apropament molt limitat. Els
documents àudio-visuals són únics i necessiten un hardware específic. Per altra banda, se'ls ha
de veure en el context dels propòsits de la seva producció per ser entesos completament.
L'ampla definició de la UNESCO és, òbviament, la millor.
Un obstacle més gran és la definició del dipòsit legal i les modalitats per fer-lo funcionar. El
dipòsit legal només funciona per a aquells documents que tenen el propòsit de ser de distribució
pública i, com ja sabem, el camp de les produccions àudio-visuals s'estén més enllà d 'aquesta
limitació. Al mateix temps, el dipòsit legal vincula temes d'emmagatzematge climatitzat, activitats
de catalogació i facilitats d'accés al públic -per no mencionar la qüestió de qui se suposa que
ha de pagar les còpies del dipòsit d'una cosa com una peHícula de llarga durada completa.
Alguns països, com Holanda, només reconeixen el dipòsit voluntari, i no serien capaços
d'implantar una recomanació de dipòsit legal. Potser el millor és un punt mig, i que s'adopti una
aproximació pragmàtica. Sud- àfrica i Namíbia operen amb un Registre Nacional de Produccions
àudio-visuals, on tots els documents públics són catalogats. Els arxius poden seleccionar, del
Registre, els materials que volen preservar i, en fer això, es podria arribar a aconseguir la mateixa
meta que es pretendria amb un dipòsit legal. Estem segurs que val la pena estudiar aquest
concepte.
El tema dels drets d'autor molt sovint és oblidat. En general, els drets d'autor estipulen que,
qualsevol persona que produeixi un document, i que per això disposi d'uns drets d'autor, té el
dret exclusiu de decidir si vol que estigui disponible al públic, mentre que també té els anomenats
drets morals, que són els drets basats en interessos individuals. Tots aquests drets s'han de
respectar, però, si no es pren cap acord en relació als drets d'autor, l'arxiu (i l'usuari potencial) té
un document àudio-visual que no pot copiar per a propòsits de conservació, ni fer-lo disponible
de cap manera, ni tan sols per a consultes. D'aquesta manera els arxius necessiten regles per
cobrir situacions, on el propietari dels drets d'autor és desconegut, i també per aconseguir certs
drets. La Convenció Berne afirma que aquest tipus de documents pot ser reproduït, sempre i
quan no entri en conflicte amb l'explotació del treball o perjudiqui els interessos de l'autor. En
qualsevol cas, això ha de cobrir-se amb la legislació nacional i, moltes vegades, no ho està. El
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mateix passa amb el dret d'accés a les coHeccions arxivades per recerca, educació o promoció
de la cultura. Aquesta és una conseqüència lògica i directa del concepte de "propietat cultural",
però, igual que abans, sovint no hi ha regles clares i precises que dirigeixin el tema d'accés. De
fet, si n'hi ha, les regles normalment formulen obstacles que es poden posar en l'accés públic,
com per exemple la seguretat nacional. Finalment, cal deixar clar que els arxius, que no són
biblioteques públiques, han de tenir regles que limitin l'accés a algunes classes de documents,
per exemple, per a la preservació o protecció de la privacitat.
Allà on falta una estructura general, els arxius han d'assegurar-se que cada document àudiovisual acceptat a la seva propietat està clarificat, la qual cosa significa, bàsicament, que la seva
propietat ha estat transferida a l'arxiu, i que el posseïdor dels drets d'autor transfereix a l'arxiu
els drets exclusius o no exclusius de reproducció i publicació. S'inclou un model d'aquest acord
a Audiovisual Collections. A manual for the management of moving image and recorded sound, ·
publicat al1994 per l'Associació Holandesa d'Història, Imatge i So, i, si es demanés, podria ser
tradu'il.

Criteris de selecció i col·lecció
Ara tocarem un tema molt difícil que probablement mai no trobarà una solució acceptable per
a tothom. La qüestió bàsica és: què seleccionem, per a qui ho seleccionem, què destruïm i
quines àrees ha de cobrir el nostre arxiu. De seguida, el nostre investigador ens dirà que destruir
un document sense analitzar bé la seva importància històrica significa que una font d'informació
potencial important pot ser destruïda. Als anys cinquanta, un servei d'arxius nacionals va donar
ordres perquè els documents que contenien informació repetitiva, com llistes de pagaments o
de producció, es podien destruir, tret d'algunes mostres, ja que contenien molt poca informació.
Alguns arxius, per sort, no van seguir aquesta línia perquè, posteriorment, els investigadors van
poder interpretar les situacions socials i laborals en certes regions gràcies a les llistes que havien
de ser destruïdes.
La selecció de documents àudio-visuals segueix un model diferent perquè no està dirigit per
cap regulació formal sinó que depèn de la pròpia política de l'arxiu. En total hi ha dues àrees que
s'haurien de considerar. Tenint en compte l'escassedat de documents àudio-visuals del període
1895-1940, els documents se solen conservar, excepte en els casos que a l'hora d'avaluar-los
es trobin en molt males condicions. S'han de considerar diversos factors a l'hora de seleccionar
documents més recents. Encara que alguns documents són d'una importància tan evident que
es guarden immediatament, en conjunt, la importància d'un document hauria de ser calculada,
només, després de cinc anys, per permetre que l'arxiver posi el document en perspectiva. Seria
ideal estudiar el document un altre cop després de deu anys per tal d'estar segurs que val la
pena guardar-lo; però, a la pràctica, això no se sol fer, normalment per manca de personal i
problemes d'emmagatzematge.
El propòsit de la selecció és el de conservar una documentació representativa en relació a
qualsevol tema. En els arxius especialitzats de la televisió, els telediaris, les telenoveles o els
programes d'esport, per exemple, rarament es conserven en la seva totalitat, se seleccionen
alguns programes de les sèries per mostrar després la naturalesa i el contingut tècnic o teatral
de les sèries. En els arxius generals, els documents es conserven perquè tenen una relació amb
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fitxers que ja existeixen, ja sigui en el mateix arxiu o en algun altre lloc. El tema de la selecció no
es pot cobrir per unes directrius generals, però podem fer referència a l'estudi de Sam Kula per
a la UNESCO Archival appraisal of moving images per a una discussió més exhaustiva.
És obvi que hi ha una relació entre la política de selecció i col·lecció. Els documents àudiovisuals són rellevants per als arxius generals, però també ho són per als museus de pel·lícules,
arxius de pel·lícules, arxius de ràdiodifusió o televisió o, fins i tot, col·leccions privades. Des del
punt de vista de la selecció, això és una bona cosa perquè diferents serveis col·leccionen
documents per a propòsits diferents i el seu esforç col·lectiu pot cobrir la majoria dels temes que
seran importants per als científics i les generacions futures. Si la política de coHecció no està
coordinada, pot arribar a tenir problemes i, conseqüentment, també en tindrà el seu
finançament. Cap govern o autoritat local consideraria la possibilitat de subvencionar la
preservació de documents àudio-visuals si no hi hagués una garantia que els arxius no
dupliquessin els serveis, que definissin a quines àrees es dedicarien en relació a altres arxius i
que seguissin estàndards professionals d'inventari, catalogació i conservació. És obligació dels
arxius discutir i definir la política de coHecció abans de demanar una subvenció. A Holanda, els
quatre arxius àudio-visuals nacionals han dissenyat una llista d'àrees de responsabilitat que són
totalment exclusives. Si una àrea és important per a més d'un arxiu, un arxiu prendrà la
responsabilitat primària i consultarà els serveis que tenen la responsabilitat secundària abans de
destruir un document. Quan els arxius fan això, defineixen aquelles àrees que no estan cobertes
ni per ells ni per altres. A Holanda, aquestes àrees són: produccions de publicitat comercial,
pel· lícules o cintes de vídeo d'afeccionats, pel·lícules animades.
Si s'adopta un enfocament objectiu de la coordinació de les polítiques de col·lecció, els arxius
trobaran que la formulació de procediments de selecció i estàndards esdevé més fàcil i
justificable amb vista a l'agència subvencionadora i, potser, fins i tot l'usuari final.

Estàndards descriptius i accés
Com en el cas de la selecció i col· lecció, la primera qüestió que s'ha de respondre és quin
propòsit ha de tenir la descripció i quin accés s'ha de donar a la col·lecció àudio-visual,
conceptes més importants que el dels estàndards que s'haurien d'aplicar. Avui dia la principal
tasca d'un servei d'arxiu no és protegir documents, sinó que, primer de tot, els ha de posar a
disposició de la recerca, formació i possible reutilització. Òbviament protegir documents històrics
és una "conditio sine qua non" per a qualsevol acció ulterior, però com que la nostra societat
posa èmfasi, amb raó, que les col·leccions públiques existeixen per al públic i no es poden
reservar per a una élite, els arxivers tenen una clara responsabilitat en estendre la seva
participació.
Aquesta filosofia condueix a la conclusió que hi hauria d'haver instruments que permetessin
al públic de poder consultar les coHeccions històriques sense excessiva paperassa tècnica o
oficial. El arxius generals tenen una llarga i ben establerta tradició en inventariar les seves
col·leccions seguint certes regles i fent èmfasi en la necessitat de respectar el principi de
procedència, entre altres. L'inventari no comprendrà el document individual ni part d'aquest, sinó
que ensenyarà el document en el seu context. Aquesta aproximació no serveix en el cas dels
documents àudio-visuals. A la pràctica, l'arxiver àudio-visual sap que els seus usuaris sempre
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demanen documents específics. En aquests moments hi ha un augment molt marcat
d'investigadors usant documents àudio-visuals amb documents escrits per la seva feina i també
hi ha exhibicions que desitgen incorporar imatges en moviment als expositors i productors de
cinema i de programes de televisió que volen fer servir imatges històriques per animar les seves
noves produccions. Aquests usuaris no poden treballar amb inventaris tradicionals o amb
descripcions resumides de pel-lícules o programes de televisió o ràdio. No és possible tafanejar
una col·leció àudio-visual perquè es necessita equipament per mirar una pel·lícula o escoltar un
so enregistrat. Per fer això es tarda molt o, millor dit, és una pèrdua de temps. Per això els arxius
especialitzats i, posteriorment les organitzacions professionals internacionals que agrupen els
arxius àudio-visuals, i que també tenen membres a Espanya i a Catalunya, han desenvolupat
estàndards descriptius per cobrir les seves necessitats específiques, les quals són molt diferents
dels estàndards en els arxius generals.
Desgraciadament hi ha molts arxius generals que encara no ho saben o potser no estan prou
interessats en el tema com per considerar l'aplicació d'aquells estàndards a la seva propietat
àudio-visual. Considerant la ràpida difusió dels nous sistemes i aproximacions, aquests arxius
haurien de tenir en compte els estàndards, tot i que admetem que no sempre són consistents
entre ells.
L'Organització Internacional d'Arxius Televisius (FIAT) ha desenvolupat un estàndard que podria
ser aplicable universalment als arxius àudio-visuals. Aquest estàndard fa servir un esforç antològic
i un format de catalogació que es pot usar manualment i automàticament. L'antologia és el resultat
de catalogar els nostres coneixements, els nostres conceptes. Hi ha diferents maneres
d'estructurar. Una de les maneres es pot anomenar descriptiva perquè estructura el nostre
coneixement seguint l'estructura establerta d 'una disciplina donada. La segona manera és
normativa i fa servir principis generals que donen forma a la nostra estructura de coneixement.
Aquesta podria ser anomenada enfocament normatiu. Hi ha encara una tercera, el propòsit de la
qual és específicament donar suport a l'execució dels deures d'un servei donat sense pretendre
ser l'únic possible o l'enfocament efectiu perfecte. Aquesta podria anomenar-se enfocament
efectiu, és l'antològic. L'usuari d'un arxiu àudio-visual no està interessat en normatives o pràctiques
establertes; allò que necessita és aconseguir la peHícula o els fragments que necessita d'una
pel·lícula, qualsevol altra cosa és irrellevant. Aquest enfocament pragmàtic pot semblar estrany en
un marc professional, però ha demostrat ser eficient, i servir bé a l'usuari. Seguint la mateixa idea,
el format de catalogació de FIAT ha estat formulat de manera que el pot fer servir el personal que
té poca o cap experiència en catalogació o inventari. Bàsicament és un conjunt de dades que pot
ser afegit a arxius individuals però, com que és formatitzat i és obligatori, també permet que tots
els participants puguin intercanviar informació i material sense equivocar-se.
Un altre tema és la descripció. Els elements àudio-visuals són complicats perquè contenen
molts conjunts d 'imatges que diferents usuaris poden voler per a propòsits diferents. Els usuaris
solen necessitar aquestes imatges més que el document complet i no és suficient confrontar-les
amb descripcions generals del document resumides perquè en aquest cas haurien de buscar
per tot el document per trobar si té el que realment busquen. Per això l'estàndard ideal establert
per descriure documents àudio-visuals ha esdevingut el llistat exhaustiu dels diferents conjunts
d'imatges, també anomenat escenes o fotogrames, disponible per paraula clau o recerca del
text lliure.
Els arxivers no són investigadors ni tampoc productors de cinema. No poden interpretar un
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document àudio-visual donant el seu punt de vista subjectiu. Normament no tenen prou
experiència com per jutjar si una peHícula de ficció és bona cinematogràficament parlant, o si un
programa documental ha estat manipulat o presenta una visió parcial. Ells no han de considerar
el conegut enfocament analític, que té en compte (I) l'anàlisi de l'ús de les tècniques
cinematogràfiques aplicades en el document; (I) l'anàlisi de l'ús de l'element narratiu; (I) l'anàlisi
del significat ideològic o simbòlic que serveix de base a la narrativa, com el Dr. Chris Vos
assenyala en el seu excel·lent manual holandès: "The past in moving images. An introduction to
the analysis of audivisua/ materials". Han de descriure el document àudio-visual tan
objectivament com sigui possible, simplement mencionant aquelles imatges que poden veure en
la pantalla sense cap mena d'interpretació. Això pot ser relativament fàcil amb el format
mencionat anteriorment, la qual cosa representa un gran avantatge. Hi ha un altre avantatge.
Encara que l'arxiver general pot pensar que fer descripcions de peHícules llargues i detallades
és una feina difícil i cara, s'adonarà, com molts dels seus col·legues d'arxius especialitzats, que
la inversió financera i de personal necessària per produir la descripció, es recupera gairebé en un
any perquè, si una peHícula és descrita només una vegada, pot utilitzar-se moltes vegades i,
cada cop que un usuari la demani, l'arxiver podrà fer un servei a un nivell professional molt alt i
amb un mínim cost. Al mateix temps ha de quedar clar que no cal catalogar a nivell de fotograma
tot el material que hi ha en una col·leció; també es pot fer una selecció.
Finalment hem d'estudiar l'accés del públic a les col·leccions àudio-visuals. Ja hem
mencionat que l'accés del públic pot ser limitat a causa de les consideracions de drets d'autor,
encara que, en general, no hauria de suposar cap problema permetre que algú examini un
document àudio-visual al local de l'arxiu. Possiblement l'arxiver voldrà protegir la pel·lícula
original i, de la mateixa manera que farà els microfilms disponibles per a la sala de conferències
o per a la venda, veurà que els documents àudio-visuals originals estan copiats en una cinta
magnètica de qualitat de consumidor per a la seva consulta.
Encara hi ha un altre aspecte d'accés del públic a les col·leccions àudio-visuals, que és el de
la reutilització del material. Reutilitzar significa fer una còpia de la peHícula original o del
document de vídeo i fer-lo servir enter o en parts, o bé sol, o bé en una nova producció, com
per exemple una pel·lícula, un programa de televisió, una exhibició, per a vídeo domèstic, o fins
i tot per a tesis doctorals. Aquest ús requereix, per una banda, personal qualificat per tractar amb
les comandes i els materials que han de tenir resolts els drets d'autor o obligacions contractuals,
però també possibilita que un servei d'arxiu recuperi part de les inversions, cobrant uns honoraris
per a l'ús del material de l'arxiu, depenent del caràcter de la reutilització que es pretén i de l'àrea
de distribució i ràdiodifusió. De totes maneres no hauria d'esdevenir una empresa totalment
comercial, perquè no és aquesta la tasca primària d 'un servei d'arxiu, encara que es pugui dir
que un ingrés addicional seria benvingut, ara que els pressupostos són limitats.

Conservació
El tema de la conservació és el que sempre s'emporta la màxima atenció en les discussions
sobre arxius àudio-visuals, probablement perquè aquesta àrea és la ·que necessita el pressupost
més alt i presenta una enorme influència dels desenvolupaments tecnològics i conceptes erronis
sobre aquestes possibilitats tècniques. Un altre cop, l'arxiver s'hauria de preguntar quin nivell i
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quin sistema de conservació necessita en relació als documents àudio-visuals que estan a càrrec
seu. Potser hauríem de definir els nostres termes i estudiar l'estat tècnic de la peça. La
"conservació", per a documents àudio-visuals, pot ser passiva i activa. La conservació passiva
significa simplement que els materials existents es conserven tan bé como sigui possible en un
dipòsit a la temperatura adequada i a nivells d'humitat relatius que dependran del tipus de
document (peHícules de base de nitrat, acetat blanc/negre, acetat de color, cinta magnètica). Per
regla general, si la temperatura és baixa, podrem mantenir els materials en millors condicions,
però hom no pot oblidar que una peHícula ultracongelada necessita alguns dies per tornar a la
temperatura i humitat normals abans de fer-la servir un altre cop. De totes maneres, la
conservació passiva no és el tema bàsic, sinó que és la vida limitada dels portadors físics, i que
el fet de congelar-los simplement significa que viuen d'un temps prestat. Ja se sap que les cintes
magnètiques no conserven la qualitat d'imatge i color originals durant més de 8 o 1O anys, igual
que els discos compactes o portadors similars; la peHícula de color, si es deixa desatesa, es pot
deteriorar en el mateix període, aproximadament, i la pel·lícula de nitrat o antiga pel·lícula d'acetat
o gravació es pot desintegrar espontàniament, la qual cosa pot ser perillosa. Per guardar
documents àudio-visuals, l'arxiu necessita àrees d'emmagatzematge tant per als documents
àudio-visuals com per als arxius que guarden documents de paper; aquest dos tipus de
documents haurien d'estar separats. Per construir aquestes zones d'emmagatzemament, amb
els sistemes adequats de refrigeració, hi ha diferents tècniques que en aquest moment
requeririen massa detall tècnic per tractar. Existeixen bons exemples d'àrees
d'emmagatzemament, construïdes tant sota terra com sobre terra, per tal de minimitzar el cost
de l'aire condicionat. Mostres d'això són l'edifici d'arxius federals alemany a Koblenz i les àrees
d'emmagatzemament de l'Institut Cinematogràfic noruec o els arxius nacionals de Zimbaue.
Mentre que la conservació passiva és la pràctica establerta per als arxius generals, no és la
més adequada per als arxius àudio-visuals, on el terme "conservació" vol dir: transferència de la
imatge i el so del portador físic original a un nou portador. La importància d'un document àudiovisual-excepte potser en el cas de les fotografies- no resideix en el rodet de la pel·lícula original,
cinta magnètica, filferro cilíndric o magnètic sinó que resideix en la informació del so i imatge que
porten. En conseqüència, si aquesta informació es protegeix -i moltes vegades es restaura la
seva qualitat original gràcies a les tècniques modernes de còpia- els documents originals es
poden destruir i, en el cas de pel·lícules de base de nitrat, s'haurien de destruir a causa de la
seva combustibilitat. Quines possibilitats realistes ha de tenir en compte l'arxiver per assegurarse que aconsegueix el millor tracte pels diners que gasta? De fet aquesta pregunta no es pot
contestar tan fàcilment com ens agradaria. Estem en una època on els portadors físics
tradicionals, com la peHícula i la cinta magnètica, s'estan substituint per altres sistemes i els
mètodes tradicionals de còpia anàloga s'estan substituint per la digitalització. La digitalització
significa que la informació de so i imatge d'una pel·lícula, vídeo o cinta àudio, es descomposa
en senyals binaris, que es graven en una cinta o disquet o, fins i tot, en el banc de memòria d'un
ordinador. L'avantatge d'un senyal digital és que es pot copiar sense restriccions i sense perdre
la qualitat de la imatge i del so, com en el cas de la informació enregistrada anàloga. El senyal
digital no depèn tant de la qualitat del portador perquè mentre es pugui llegir el senyal vagament,
reproduirà la informació original correctament. Encara estaríem bloquejats amb els problemes de
conservar les cintes magnètiques i els CD ROM, tots dos molt difícils de guardar més de deu
anys, però, si més no, ara ja no ens hem de preocupar tant de la qualitat de la informació. A
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Holanda, i també al Centre Georges Pompidou a París, s'està desenvolupant una aplicació molt
interessant d'aquestes tècniques, i ha estat aplicada a les coHeccions fotogràfiques; s'anomena
SEMAPHORE. En resum, el sistema funciona de la següent manera: les imatges fixes es
fotografien amb una càmera de vídeo, disponible comercialment, que mostra la imatge en una
pantalla de control. Si la qualitat de la imatge s'aprova, s'identifica amb un codi únic, i
s'emmagatzema digitalment en un banc de dades informàtic. La descripció de la imatge es fa
en una pantalla seguint l'estàndard i format estaberts per a la catalogació d'imatges fixes,
identificades i, de forma semblant, guardades a l'ordinador. L'usuari del banc de dades, és a dir,
la persona que busca fotografies de la coHecció, pot seleccionar el material en línia amb el banc
de dades, encara que l'usuari visqui lluny de París o d'Holanda. Pot mirar les fotos a la pantalla
i, potser en un desenvolupament posterior, podrà demanar fotos d'una bona qualitat de
reproducció perquè se li enviln en línia. La qualitat del sistema depèn de la càmera i de la
capacitat de la base de dades. Malgrat que els resultats són impressionants, encara no són
acceptables per a l'estàndard de conservació. De qualsevol manera, si el comparem amb els
discos anàlegs o d'imatge digital que en aquests moments es fan servir per tal de facilitar la
recerca en una base de dades d'imatges, el sistema informàtic d'emmagatzemament presenta
grans avantatges en flexibilitat, accés, velocitat de recerca i en els costos de producció i
explotació. Per últim hem de mencionar que les tècniques presents per millorar la imatge o el so
originals (com la impressió humida, la correcció del color, els filtres de so, etc.) poden ser
substituïdes per sistemes de correcció digital més encertades, que per als documents àudiovisuals són l'equivalent de mètodes més sofisticats per desacidificar el paper, reconstruir
precintes de cera o neutralitzar algunes tintes. Les tècniques ja existeixen, però els arxius no
sempre se les poden permetre, perquè encara no han arribat a un estàndard comercial. Podem
aconseguir en uns altres quinze o vint anys una situació, on els sistemes digitals i els portadors
d'informació moderns seran disponibles i estandarditzats, i llavors no tindrà sentit que els arxius
de les nacions desenvolupades construeixin grans àrees d'emmagatzemament per proveir les
futures addicions de les coHeccions, tot i que continuaran necessitant-les per a les coHeccions
presents.
Tot i així, els arxius es demanaran si han de conservar tots els seus documents àudio-visuals
d'acord amb l'alt criteri professional. La resposta és negativa. Com en el cas dels documents
escrits, no totes les produccions àudio-visuals tenen la mateixa importància per a la col·lecció,
però d'altra banda l'estat de conservació dels documents pot requerir l'acció immediata. Potser
l'arxiver pot fer una distinció en diferents classes de la forma següent:
- Les produccions àudio-visuals, que són d'una importància primària i evident, degut a la
qualitat cultural i artística. Aquests documents s'haurien de conservar al més alt estàndard,
preferiblement amb una qualitat de ràdiodifusió o projecció, i tan bé com els documents originals
permetin.
- Les produccions que són importants com a documents històrics secundaris. Aquests
s'haurien de conservar en un estàndard que sigui prou bo per consultar-lo i que, preferiblement
es pugui utilitzar en projecció o en pantalla de televisió.
- Les produccions que encara són històricament importants, però que només seran
necessàries com a referència. Aquestes poden ser conservades al més baix nivell, el qual és
suficient per a propòsits de referència.
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Aquests documents s'han de conservar per mitjà del pressupost de l'arxiu. Encara podria
haver-hi una altra categoria, que són les produccions àudio-visuals que es consideren importants
però no per a l'arxiu, sinó per a tercers. Si aquests tercers volen mantenir els documents hauran
de pagar-ne la conservació.
De manera semblant es poden seleccionar els documents àudio-visuals des d'un punt de
vista purament tècnic, que és:
-L'estat de conservació és tan dolent que necessita ser protegit immediatament.
-L'estat tècnic del document és dolent, i s'haurà de conservar tan aviat com sigui possible.
El document podrà ser pre-seleccionat per a la conservació en un o dos anys però, mentrestant,
ha de ser emmagatzemat sota les condicions climàtiques adequades.
- L'estat tècnic del document no és bo, però si el document s'emmagatzema sota les
condicions apropiades, encara es podrà guardar durant uns altres cinc anys, abans que la
conservació sigui necessària.
-El document està en bon estat. No s'ha de prendre cap acció, de moment.
Evidentment els dos enfocaments poden reduir el cost actual d'emmagatzemament i de
conservació considerablement, encara que, per aplicar aquestes directrius, serà necessària una
discussió més detallada en relació als efectes pràctics a situacions específiques.

L'aprenentatge del personal dels arxius àudio-visuals
Tota la recerca que s'ha fet fins ara en el camp àudio-visual, inclús en els països
industrialitzats, ha dirigit l'atenció als considerables dèficits en la preservació de materials de
referència. Les estadístiques de la UNESCO mostren que hi ha més de 6.000 emissores
radiofòniques importants i al voltant de 1.200 emissores de televisió importants a tot el món, la
qual cosa és suficient per indicar la magnitud de la necessitat d'una formació professional (i
aquestes quantitats no inclouen totes les petites emissores, productors de peHícules,
universitats i altres institucions educacionals, arxius generals i especialitzats que estan
estructurats en guardar i preservar o en produir documents àudio-visuals).
En un país tan petit com Holanda hi ha 393 institucions d'aquest tipus. Cap de les 100
escoles d'arxius ni de les altres institucions que ofereixen cursos d'arxiu per tot el món són
capaces d'oferir un currículum que cobreixi tota la gamma de necessitats que té l'arxiu àudiovisual. La majoria del personal ve de fora, amb o sense qualificacions universitàries o tècniques.
L'enfocament històric de l'arxiver, el coneixement professional, i el principi de procedència
amb el principi de pertinència que en resulta, han estat acceptats com a estàndard, i en una gran
mesura, la teoria general de l'arxiu no s'aplica únicament als arxius escrits, sinó que també
s'aplica als arxius dels mitjans de comunicació. Un principi general addicional de l'arxiu dels
mitjans de comunicació és la necessitat d'una terminologia general i específica en el tema, la qual
cosa requereix manuals especials, diccionaris i definicions estàndards. Els arxius àudio-visuals
encara mostren diferències en moltes àrees. Hom s'haurà d'enfocar més en consideracions
tècniques i, malgrat la valoració dels documents, podrà ser derivada dels processos de treball
dels arxius "tradicionals"; els orígens i propòsits dels documents sovint imposen una adaptació
de les directrius. L'accés del públic als documents àudio-visuals també ha de seguir les seves
pròpies directrius.
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Quan es va veure que els cursos que s'oferien sobre l'arxiu àudio-visual tendien a ser en el
context de simposis o breus cursets, es va fer necessari desenvolupar el marc d'un currículum
exhaustiu. Això s'ha enfocat en tres nivells, que són els següents:
- Direcció: caps dels arxius i dels departaments. Requereixen qualificacions acadèmiques
bàsiques i 2 anys de pràctiques en un arxiu àudio-visual, de 44 setmanes per any.
- Gerència mitjana: divisió de caps i especialistes. Requereixen, com a mínim, un diploma en
la seva disciplina i, a més, 1 any de pràctiques en un arxiu, o un curs tècnic d'un any per als
tècnics.
- Treballadors especialitzats: pràctiques professionals completes i, a més, cursets en
funcionament.
Tenint en compte que els deures d'un arxiver i d'un cap d'informació estan d'alguna manera
units, no serà cap sorpresa que l'educació bàsica recomanada per a un cap d'arxiu àudio-visual
cobreixi, a més de la ciència d'arxiu, també biblioteconomia i ciències de la informació. Un cap
de catalogació o de documentació pot tenir una formació prèvia en ciències informàtiques o
algun diploma en lletres. Un cap de serveis tècnics hauria de tenir una formació en enginyeria
tècnica i en tècniques de cinematografia, so i vídeo. A la pràctica, veiem que la majoria del
personal de direcció té una formació autodidacta de l'arxiu àudio-visual i, si tenen formació
universitària, probablement sig!Ji en història contemporània, tot i que jo personalment conec
persones que han fet coses molt diferents abans d'anar a treballar en un arxiu, com dirigir un
museu, ser fotògraf, productor de televisió o medievalista.
Evidentment només el tema de la formació professional requeriria un altre article com aquest ,
i la seva envergadura podria anar molt més lluny que la d'aquest. Potser acabaré aquest sumari
observant que el Consell Internacional d'Arxius vol, en conjunt amb les seves organitzacions
germanes, conduir un projecte de desenvolupament de currículum que va estar formulat fa 5
anys, però que no es va poder donar com a projecte pilot.

Sumari
Hem fet un "tour d'horizon" força detallat de l'arxiu àudio-visual al 1994, tot i que cada
aspecte mereixeria una discussió encara més detallada. Molts arxivers generals hauran de saber
més sobre els desenvolupaments tècnics, en relació als portadors d'informació per a propòsits
de conservació i sobre sistemes de comunicació, tant per la pràctica àudio-visual com per a les
col·leccions dels documents escrits. Els principis i estàndards de la descripció en els arxius
àudio-visuals especialitzats, encara que vinguin dels mateixos principis generals com els
coneguts estàndards descriptius, s'estan desenvolupant segons una filosofia una mica diferent i
que ha de ser coneguda. L'accés del públic i les consideracions de drets d'autor, així com la
naturalesa específica dels documents àudio-visuals en el context de la recerca científica i de la
reutilització, obliguen l'arxiver a adoptar la seva pràctica establerta, no només en el seu propi
servei d'arxiu, sinó també en relació als arxius especialitzats i als productors de documents
àudio-visuals com peHícules, emissores de televisió i de radiodifusió. La quantitat de documents
àudio-visuals fa que sigui urgent la decisió dels criteris de selecció i col·lecció. Finalment, la
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posició dels documents àudio-visuals com a segona font principal per estudiar la història del
segle XX, imposa a l'arxiver el deure de tenir la cura apropiada d'aquests documents. Això són
deures i responsabilitats, però hom hauria de saber que la referència creuada dels conceptes
"tradicional" i arxiu àudio-visual porta a un enriquiment de la professió en ambdues parts. Es
necessita trobar la manera pràctica d'assumir les responsabilitats, i la forma adequada de fer-ho,
és portar la necessitat de l'arxiu àudio-visual a l'atenció d'aquells que prenen les decisions.
Prioritàriament a això, els arxius han de:
- definir els seus propis deures en l'arxiu àudio-visual i posar-los al marc nacional de
cooperació amb altres arxius, per tal d'evitar la duplicació de serveis i quantificar el seu
endarreriment.
-redactar els seus propis criteris de selecció, també en cooperació amb altres arxius.
- decidir els seus estàndards de conservació i emmagatzemament.
-decidir els seus estàndards descriptius i l'accés del públic.
- sol·licitar un acord de la legislació nacional, si és necessari assumir la seva pròpia funció.
- intentar completar els seus projectes amb un pressupost financer propi.
Això sembla un tasca descoratjadora, però ha estat feta abans, i els arxius poden obtenir
assistència si la sol·liciten. Aquells que acceptin el repte es trobaran molt recompensats. Aquells
que no l'acceptin, quedaran enrera.
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CAUSAS DE DESCOMPOSICIÓN
Y TRATAMIENTO DE NEGATIVOS FOTOGRÀFICOS CON BASE PlASTICA

Manuel Carrera de Dios
El temor existente entre los conservadores de materiales fotograficos históricos ante el
tratamiento de los que estan realizados con las técnicas mas antiguas, hace que la mayoría
de las veces se decanten sus esfuerzos hacia éstas, en detrimento de los que se
desarrollaron con posterioridad.
Estudiando con objetividad las directrices marcadas por la normativa vigente, así como
por quienes han investigada dichas técnicas y los métodos de conservación de los
materiales que produjeron, vemos que, si bien eran diferentes en su constitución, la
problematica que presenta esta conservación es muy similar para todos ellos, y no justifica
un tratamiento muy diferenciada en el conjunto de los depósitos.
Todas las técnicas fotograficas de copia múltiple utilizadas desde Talbot hasta nuestros
días, si exceptuamos los materiales de color, tienen en el soporte un elemento de
preocupación mucho mas importante desde el punto de vista de la conservación, que la
emulsión en sí; estudiar las características de cada uno de ellos y enfocar los métodos de
conservación en su dirección quiza sea mas acertado que hacerlo en función del
procedimiento fotografico empleada.
Los dos soportes masivamente utilizados y que nos encontraremos en los archivos son
el cristal, y el plastico en sus múltiples variedades. La organización de las Jornades Antoni
Varés lo ha visto así perfectamente, y en dos ediciones sucesivas ha decidido completar el
espectro que presenta la problematica de conservación de materiales fotograficos en
cuanto a dichos soportes se refiere. En las 2as Jornadas, Bertarnd Lavedrine presentó un
meticulosa estudio sobre el cristal y los procedimientos fotograficos que lo utilizaron como
soporte, 1 en éstas, vamos a tratar de estudiar como son los de plastico, los problemas que
nos pueden presentar y cómo podemos solucionarlos.
Si repasamos la historia de los materiales fotograficos, veremos que de sus 150 años,
los soportes plasticos se han utilizado durante casi un siglo, por lo que el mayor volumen
de material con el que se ha de trabajar en los archivos esta constituido por ellos.
A pesar de que en estos casi 100 años se han empleado plasticos pertenecientes a tres
grandes familias , pensamos que hoy día la problematica de la conservación de materiales
fotograficos con base plé.stica esta centrada en los fabricades con soportes a base de
ésteres de celulosa, -los de nitrato y acetato- por varias razones:
a) Son los mas antiguos y por lo tanto los que han sufrido mas vicisitudes durante su
almacenamiento, por lo que puede haberse alterada su composición química en detrimento
de su estabilidad.
b) Esta sobradamente establecido que los soportes de nitrato son altamente peligrosos,
no sólo para su estabilidad sino para la de los materiales que los rodean.
e) El acetato, pese a que hasta hace unos años se daba como un soporte estable, se ha
comprobado, como luego veremos , que en ciertas condiciones se descompone
perdiéndose al menos la imagen que soporta.
d) Hasta la fecha no se ha descubierto ninguna causa, entre las que se puedan producir
en el seno de un depósito de material fotografico de condiciones aceptables, que pueda
alterar el poliéster, estimandosele una larga vida en condiciones normales de conservación.
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Historia
A pesar de que el cristal sustituyó como soporte fotografico al papel de los calotipos, al
desarrollarse nuevos procedimientos, su uso fue una rémora para los fotógrafos, que
hubieron de transportar grandes pesos y volúmenes en su impedimenta y sufrir la pérdida
de muchos de sus negatives a causa de su fragilidad. Desde la implantación del cristal
como soporte se buscó la posibilidad de sustituirlo, incluso mejorando la técnica de los
papeles encerades.2
Ya, al descubrirse el celuloide - primer plastico industrial que se desarrolló a mitad del
siglo pasado por Parkes y fue lanzado comercialmente por Hyatt para hacer bolas de billar
durante una época en que escasearon los colmillos de elefante-3 se vio que podía ser un
perfecto sustituto del cristal como soporte.
La materia prima del celuloide, la nitrocelulosa o colodión, era conocida por los
fotógrafos como emulgents de las sales de plata en los procedimientos al colodión
- húmedo y seco- y en los papeles a la celoidina, y es precisamente a un fotógrafo
aficionada americana, al clérigo Goodwin a quien se le atribuye la primacía en su empleo
como soporte en 1877, así como también al fotógrafo John Carbutt que en 1889 construyó
las primeras placas de este material con un espesor similar al del cristal. 4
Eastman desarrolló, incluso antes de lanzar su famosa camara portatil, varios tipos de
emulsiones con soportes de papel y los correspondientes portarrollos para ser utilizados en
las camaras de placas y sustituir al cristal.
Basandose en esta idea y tras utilizar estas películas de papel en su recién inventando
cinematógrafo, Edison en 1889 aprovechó el desarrollo de celuloide para mejorarlo y
propuso a Eastman la fabricación industrial de película. Ese año la EASTMAN KODAK
construyó las primeras maqui nas para fabricaria, atribuyéndose a su fundador la fabricación
de la primera película en rollo con soporte de celuloide. 5
En Europa la firma alemana AGFA fabricó en 1896 placas con este soporte plastico6 y en
lnglaterra la BRITISH XILONITE, fabricants de celuloide, se unió a ILFORD para formar la
BEXFORD y fabricar material fotografico con este soporte. 7
En Francia la industria fotografica de los Lumière también montó una factoría a final del
siglo pasado, con la que fabricó película cinematografica fundamentalmente para luchar
contra la EASTMAN KODAK que amenazaba con introducirse en Europa. 8
La peligrosidad del soporte de celuloide al que se empezó a llamar nitrato, hizo que casi
desde su incorporación a la industria de la imagen, se intentara sustituir por otro mas
estable. Así, en 1903, el Dr. Eichengrüm de la empresa BAYER descubrió el acetato de
celulosa al que llamó Ce/fit; dicha empresa en 1909 y AGFA en 1912 montaron sendas
fabricas de película de acetato, que no prosperaran por motivos técnicos. 9
Pese a los accidentes producidos, el desarrollo de los métodos de proyección
cinematograficos permitió el uso del nitrato en las películas industriales sustituyéndose por
el acetato en las de 16 mm porque estaban dedicadas a las proyecciones domésticas, aun
así seguían siendo frecuentes. En 1929 tras un incendio producido en los archivos de
radiografías de un hospital de Cleveland {Ohio) fue prohibida tajantemente su uso en los
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EEUU, con lo que se desarrolló la industria del acetato de celulosa como soporte de
película.
La sustitución del nitrato por el acetato en Europa fue mas lenta; la carencia de unas
regulaciones tan estrictas como las de los EEUU, el estallido de la 11 Guerra Mundial, y el
desmantelamiento de la industria química alemana, principal productora de este éster, hizo no
sólo que no se sustituyera inmediatamente sino que se consumiera el material que la patente
industria norteamericana poseía, empleandose hasta bien entrada la década de 1950.
Desde entonces se utilizó como soporte de seguridad -en sus vertientes de producte
inífugo y como químicamente estable- el acetato de celulosa. El desarrollo de los plasticos
modernos y el descubrimiento de su relativa estabilidad hizo que a partir de 1955 se
sustituyera, si bien no en su totalidad, por el polietileno thereaftalato conocido en el mundo
de los plasticos como poliéster, 10 emulsionandose en la actualidad los materiales
fotograficos con este soporte aunque se siga empleando en algunes casos el acetato de
celulosa.

Los ésteres de la celulosa
Creemos que la mejor forma de comprender los mecanismes de descomposición de un
producte es conocer, aunque sea someramente, como esta constituido, pues si
conocemos como se ha formada podremos entender mejor los problemas que se nos
pueden presentar.
En general un éster es un compuesto formada por la reacción de un acido con un
alcohol. En nuestro caso el alcohol es la celulosa, constituïda por la unión de grandes
cantidades de moléculas de glucosa -puede llegar a tener entre dos y tres mil- formando
una cadena. En los plasticos la longitud de esta cadena rige sus características y los
primeres efectes de su descomposición vienen determinades por la rotura de la misma.
Los acidos empleades en la fabricación de ésteres de la celulosa para soportes
fotograficos son: el nítrica, para el celuloide, conocido normalmente como nitrato, y el
acético, propiónico y butírica para el acetato.
La unión de estos acidos con los radicales alcohólicos de la celulosa no es total; su
grado confiere al producte unas características determinadas, lo cual se aprovecha para,
en función del mismo, darle diferentes aplicaciones.

El nitrato
Al nitrato de celulosa, el éster formada por la reacción del acido nítrica con la celulosa,
se le conoce ademas como nitrocelulosa o algodón pólvora, cuando se usa para fines
militares, como celuloide en el mundo general de los plasticos, y como colodión y nitrato en
el de la fotografía según que su uso sea como emulgente o como soporte.11
La cantidad de acido y de celulosa que reaccionan se expresa en % de nitrógeno: el de
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menor contenido -entre un 1O y un 12%- se emplea para la fabricación de celuloide y de
éste, el de 12%, como materia prima, con el nombre de nitrato, para la fabricación de
soportes de imagen. 12
Al nitrato de celulosa se le añaden una serie de productes para darle las características
apropiadas al uso final. Uno de ellos es el alcanfor, cuya propiedad fundamental es aumentar
la plasticidad de la masa; tiene, ademas, la buena cualidad de ser retardador de la llama, lo
que sería muy útil si no aumentara la opacidad del producte al sobrepasar cierta cantidad.
El nitrato es un material tenaz y a la vez flexible, de gran transparencia y resistents al
agua, lo que le hace un gran soporte fotografico.
Se raya con facilidad, y se electriza con el roce, por lo que durante su manipulación se
deben evitar los tejidos de lana y de fibra sintética; así mismo, cuando se trabaje con
grandes cantidades es convenients poner a tierra los útiles de trabajo.

Su densidad oscila ent re 1,35 y 1 ,60.
Entre sus características negativas hay que destacar su gran sensibilidad a los residuos
del procesado fotografico, sobre todo los acidos: su eliminación ha de ser exhaustiva pues
su presencia hace que se descomponga rapidamente.
Es muy inflamable, arde con gran intensidad y llama muy viva, y es muy difícil de apagar
cuando la masa alcanza cierta cantidad. Al arder desprende vapores de alcanfor y deja un
residuo negro muy untuoso.
Químicamente es muy inestable, se descompons a los 600 C, con desprendimiento de
calor y vapores nitrosos de olor acre característica. Estos vapores con la humedad forman
acido nítrico que a su vez ataca la masa formando una reacción en cadena. A los 110° C
la descomposición es rapida e irreversible. Esta, que es exotérmica, puede producir una
elevación tal de temperatura que provoque la ignición espontanea de la masa. 13
También lo descompons la acción continuada de la luz, sobre todo la rica en radiaciones
ultravioletas.
El efecto de los vapores nitrosos, no sólo se manifiesta en la descomposición del
soporte. Cualquier emanación acida hace aumentar la higroscopicidad de la gelatina de la
emulsión aumentando su solubilidad en agua, perdiendo adherencia y decolorandose la
imagen, sea cual sea el soporte que la contenga, por lo que afectaría al resto de los
materiales del archivo.14
El proceso de descomposición del nitrato, se manifiesta de varias formas. Sin que se
puedan dar reglas genéricas son síntomas alarmantes el amarilleamiento de la placa, la
ondulación radial de sus bordes y la aparición de una serie de manchas amarillas, próximas
al centro de la placa, cuyo tamaño e intensidad au menta hasta ocupar toda su superficie y
alcanzar una coloración rojiza.
Una vez que ha comenzado, la descomposición del nitrato es irreversible, p or
lo que al detect aria se ha de copiar la imagen en materiales estables para evitar
su pérdida.
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El acetato
Anteriormente decíamos que los otros acidos que se empleaban para obtener ésteres
de la celulosa como soporte de imagen, eran el acético, el propiónico y el butírica, dando
lugar con ella a la formación del acetato, propionato y butirato de celulosa.
Si bien se emplearon todos ellos, nunca encontraremos en nuestro archivo propionatos
y butiratos, ya que salvo estos últimos que se intentaran emplear sin éxito como soporte
cinematografico, nunca se usaran solos sina mezclados con el acetato por lo que al
material se le da este nombre genérico.
Por otro lado, de los tres radicales alcohólicos que tiene la celulosa, pueden ser
sustituidos por el acido uno solo, dos o los tres, dando lugar a los monoacetatos,
diacetatos y triacetatos de celulosa. Salvo en alguna experiencia aislada, tampoco dieron
lugar éstos, independientemente, a soportes de imagen. El grada de reacción entre el acido
y la celulosa se expresa en % de contenido de acético en la masa considerandose como
monoacetato el que contiene un 29,4%, diacetato el de 48,8% y triacetato el de 62,5% de
acido acético. Como las características plasticas del producto final las determina este grada
de sustitución, para obtenerlas se mezclan los tres hasta lograr las deseadas.
Para el soporte de imagen se emplea un producto con 56% de contenido de acido
acético en películas cinematograficas y con un 58% para fotografía, 15 canti dades que como
vemos se aproximan a la específica del triacetato de celulosa a cuyo compuesto se asocia
comúnmente el acetato.
Es un producto practicamente ininflamable, cuando arde necesita un gran aporte de
oxígeno y de calor, haciéndolo con llama muy débil que se apaga con facilidad, dando, si
la masa es pequeña, un residuo negra en forma de bola y muy duro.

Su densidad oscila entre 1 ,27 y 1 ,38
Químicamente es muy estable, aunque lo afectan algunos elementos directamente
relacionades con el entorno del archivo, como pueden ser la humedad, la temperatura y el
material de los contenedores. 16
Si la humedad sobrepasa el 50% se hidrolizan las moléculas de acetato volviéndose la
masa pegajosa y desprendiéndose acido acético. Este fenómeno, conocido normalmente
como "síndrome del vinagre", debido al fuerte olor a este producto que se origina, es muy
característica de la descomposición del acetato. Si la humedad esta por debajo del 20%
también se produce rotura de las cadenas del polímera con los mismos efectos que en el
caso anterior. En ambos casos el acido acético ataca a la masa en descomposición,
realizandose esta en cadena.
Cuando se descompone el acetato, se eleva la temperatura de la masa lo cual facilita a
su vez la reacción, por lo que los parametros de humedad y temperatura en el archivo han
de estar muy ajustados, no permitiéndose una temperatura superior a 21 °C ni una
humedad que no esté comprendida entre 20 y 50%.
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Ademas del fuerte olor a vinagre que tiene lugar durante la descomposición del acetato
de celulosa, el plastificante, que lleva en gran cantidad en su masa, al perder su función
emigra de la misma formandose una eflorescencia blanca. Durante las revisiones periódicas
que efectuemos al material de nuestro archivo, hemos de tener cuidada al sacar de los
contenedores las placas de acetato para que no se desprenda de elias este polvo blanco
casi imperceptible, privandonos de ver una de las muestras de su descomposición.
Los peróxidos de ciertos metales ejercen un efecto catalítica en la reacción de
descomposición del acetato de celulosa, 17 por lo que no se emplearan nunca contenedores
metalicos. Útimamente se han utilizado ciertos tipos de plastico "que no contienen cloro" ;
el desarrollo de esta industria nos proporciona abundante material de buena calidad , no
obstante hay que tener cuidada de que los contenedores no estén confeccionades
recientemente, pues las emanaciones de los productos que intervienen en su composición
podrían alterar el material almacenado. 18

El Polietileno theraftalato (polièster)
Como decíamos, no se conoce ninguna causa que produzca la descomposición del
polièster si se mantiene dentro de las condiciones mínimas de almacenamiento. Esto no
quiere decir que sea un producto estable, ningún producto organico lo es, por lo tanto es
susceptible de descomponerse si no se guardan ciertas condiciones, por lo demas,
insistimos difícil de saltarse.
Como en casi todos los productos organicos, se puede producir en su molécula una
degradación por hidrólisis rompiéndose la cadena del polímero y por lo tanto perdiendo sus
características plasticas. Esta hidrólisis la puede producir el agua que absorbe el soporte
durante el procesado química, que como ocurre con todos los soportes, tarda mas en
secarse que la emulsión y siempre retiene un remanente de agua.
Esto no nos debe alarmar, pues, mientras el acetato absorbe un 7 % de agua el polièster
admite menos de 0,6%, produciéndose un aumento lineal de su volumen de sólo un O, 1%
mientras que aquél aumenta un 1 ,6. Este agua absorbida necesitaría una temperatura muy
elevada para afectar al polièster, y en condiciones normales no va a estar sometido a tan
altas temperaturas.
Otro producto que puede afectar al polièster, y que de alguna manera esta relacionada
con el material fotografico, es el hidróxido amónico. Éste sólo se produce por la
descomposición de la gelatina de la emulsión a altas temperaturas.

La conservación de materiales fotograficos con base plastica
Las pautas de conservación de los materiales fotograficos se van a dar, como
advertíamos al principio, basandonos en las características de sus soportes por pensar que
la descomposición de los mismos incide fundamentalmente sobre la conservación del
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conjunto. No obstante no debemos despreciar las de la emulsión, generalmente a base de
gelatina, así como las de la plata que en su seno contiene: la mayoría de las veces se veran
afectadas por los productos de la descomposición del soporte, pero otras lo seran a causa
de la acción de otros elementos que no le afecten. Todo ello daría lugar a otro estudio que
ahora no abordaremos.

ldentificación
Una vez vistas las características de los principales materiales plasticos utilizados como
soporte fotografico, se estara en condiciones de conocer su posible comportamiento en el
archivo, por lo que mas o menos se podran fijar las condiciones y los medios
imprescindibles a aplicar en nuestros almacenes para que su conservación sea lo mas
duradera posible.
Ya hemos visto que los materiales de nitrato, aún en aparente buen estada de
conservación, emiten constantemente vapores nitrosos de caracter acido y muy oxidantes.
El acido nítrica que generan estos vapores ataca no sólo al material del que proceden sino
a todo lo que le rodea, los contenedores, la gelatina de las placas, sean del soporte que
sean, etc.21 Por esta razón , la primera medida sera separar del conjunto del fondo todo el
material fabricada con este soporte.
La identificación del mismo, por ser de gran responsabilidad para el porvenir del archivo,
se ha de encomendar a una persona capacitada con experiencia en estos trabajos. Las
diferencias químicas entre el nitrato de celulosa y el acetato -soportes que por haberse
usado simultaneamente son los que nos pueden causar mas problemas- son
considerables, pero no se pueden utilizar como medios de identificación, pues para su
determinación se necesitan realizar pruebas destructivas. Las características físicas que les
diferencian son menares y no muy claras, y las que lo son, resultan peligrosas de realizar en
el seno de un archivo.
Las mas fiables son la determinación de la densidad y la prueba de la llama.
Según se ha visto al tratar de las características de estos dos soportes, la densidad del
acetato oscila entre 1,27 y 1,38 y la del nitrato entre 1,35 y 1,60. Si depositamos una
pequeña muestra del soporte, cartada del borde de la placa, en un líquida cuya densidad
esté entre la de ambos, (aproximadamente 1 ,40) el acetato flotara y el nitrato caera al fondo.
También hemos visto que la forma de arder es muy diferente, el acetato arde con llama
muy pobre que se apaga sola y da un residuo duro en forma de bola y el nitrato lo hace con
llama muy rapida y viva quemandose en su totalidad y dejando un residuo negro y untuosa.
Ambas pruebas tienen sus inconvenientes: las densidades de los materiales estan
ligeramente solapadas, por lo que se puede dar el caso de que se confundan al hacer flotar
la muestra en ellíquido. La prueba de la llama, si bien es definitiva, no es la mas adecuada
para ser realizada en el seno de un archivo, por los peligros obvios que puede acarrear.
únicamente se haría en caso extremo y siempre fuera del local y por una persona de gran
responsabilidad.
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Para tratar de solucionar este problema se han efectuado muchos ensayos. En 1975 el
australiano W. VAN BRONSWIJK21 intentó sin éxito identificar los soportes por
espectroscopía de infrarrojos. Visto el problema, emprendimos, junto con el ingeniero
electrónico Jesús Manuel Hernandez Royo, una serie de investigaciones encaminadas a
encontrar otro sistema totalmente fiable e inocuo para el material con el que se ha de
trabajar22 • Se comprobó que ciertas características eléctricas diferían ligeramente en ambos
materiales, circunstancia que se aprovechó para desarrollar el "Dispositivo para la
identificación de soportes fotograficos con base plastica"23 .
Se aprovechó la diferencia de permitividad relativa que poseían los materiales - en
principio sólo se desarrolló para el nitrato y el acetato- y se construyó un aparato facil de
manejar y totalmente fiable.
Su uso consiste en la colocación de la muestra a identificar entre las dos placas de latón,
perfectamente pulidas, de que va dotado el sistema. Al presionarlas, con el dispositivo
montado al efecte, la identificación tendra lugar mediante la lectura del aparato de medida
eléctrica del dispositivo de acuerdo con el tarado previo efectuado.

Preparación para el almacenamiento24
Una vez identificades y separades los diferentes soportes, se procedera a la limpieza de
las placas.
Por el lado del soporte se realizara solamente con un pince! muy fino o con un chorro de
aire a presión, evitando a toda costa el uso del agua o de cualquier disolvente.
El nitrato se electriza con mucha facilidad, por lo que cualquier frotamiento podría
generar electricidad estatica, dando lugar a la producción de chispas. Si se ha de trabajar
con mucha cantidad de este material se recomienda conectar los aparatos y mobiliario
utilizado con una buena red eléctrica de tierra.
Por el lado de la emulsión, si esta bien adherida al soporte, se soplara con una ligera
corriente de aire a presión.
Una vez limpias las placas se introducen en envoltorios de papel de pH neutre. En el
caso del nitrato no importa que dicho papel esté ligeramente tamponado hasta un pH 7,5,
para contrarrestar la acidez producida por los vapores que se desprenden25 •
Los envoltorios se rotularan lo menos posible -solamente con la signatura asignada en
el archivo- antes de introducir la placa y siempre con lapiz blando, evitandose
absolutamente el empleo de cualquier tinta.

Almacenamiento
Ya hemos visto que el material de nitrato emite vapores que pueden afectar a los
contenidos en el archivo, por lo que éste material se debe almacenar en locales totalmente
separades del resto.
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Deben ser faci les de ventilar, y si estuvieran dotados de instalación de aire acondicionado
sus conductos seran independientes del resto de las instalaciones para evitar repartir los
vapores que se producen por todos los locales. Su temperatura estara comprendida entre
15 y 20°C. y la humedad sera del 40%.
Los contenedores de las placas tendran aberturas de ventilación para facilitar la
evacuación de los vapores nitrosos y se colocaran, preferentemente, en estanterías
metalicas tratadas con una buena capa de pintura y dotadas de instalación de toma de
tierra.
Los locales de almacenamiento del resto de los materiales pueden ser comunes; su
temperatura no superara los 21°C. y la humedad el 40 o 45%.
Las placas se pueden introducir, bien en cajas de cartón colocadas en estant erías
metalicas, o bien en archivadores metalicos tipa oficina en cuyo caso descansaran sobre el
lado mayor y ligeramente presionadas unas contra otras para evitar que se comben.

Expectativas de conservación
Tratar de las expectativas de conservación de los materiales fotograficos, sobre toda de
los que constituyen los archivos históricos, es muy arriesgado, ya que éstas se calculan en
función de unos parametros de almacenamiento ideales y no se puede asegurar con
absoluta fiabilidad, en la mayoría de los casos, las vicisitudes que sufrió el material desde
que fue impresionado por el fotógrafo hasta que llegó a nuestro archivo. No obstante toda
ella, las experiencias llevadas a cabo por varios equipos de investigadores especializados
es lo suficientemente segura, tanta para saber las características de los materiales como
para determinar las condiciones a que hemos de someterlo para alcanzar un
almacenamiento para toda la vida.
La mecanica para realizar estas determinaciones es, a grandes rasgos, la siguiente: se
sabe que la descomposición de los soportes plasticos redunda, en definitiva, en una
perdida de flexibilidad del material y cual es su valor cuando ésta ha alcanzado un estada
preocupante para su conservación. Esta perdida se determina sometiendo a ciertas
condiciones de temperatura y de humedad a diferentes muestras del producto que nos
interese y midiendo, entre otros parametros, su viscosidad y su pérdida de tenacidad.
Variando las condiciones de temperatura y de humedad, y aplicando a los resultados las
curvas de la Teoría de Arrhenius, 26 se obtienen unos valores de los que se pueden sacar los
parametros condiciones/vida que mas interese o que resulte menos onerosa.
Con estos resultados se ha llegada a la conclusión de que, con las condiciones de
temperatura, humedad, grada de ventilación y demas parametros que se aconsejan para
mantener un archivo de material fotografico en perfectas condiciones, se puede alcanzar
una pérdida de un 20% de los valores ensayados, valor que puede empezar a
preocuparnos, a los 300 años en el acetato de celulosa y a los 2.000 para el poliéster. 27
En cuanto al nitrato, conocemos un estudio realizado por un equipo de técnicos de la
antigua URSS, en 1987, 28 en el cual, aprovechando la propiedad de la gelatina de hacerse

35

Causas de descomposición y tratamiento de negatives fotograficos con base plastica

higroscópica al ser atacada por los acidos y midiendo, por un procedimiento similar al
desarrollado para identificar soportes plasticos, el aumento de conductividad eléctrica de la
muestra, deducen su estada de descomposición y por lo tanto sus predicciones de vida.
En 7.730 muestras ensayadas en diferentes depósitos, encontraran 2.950 en estada
peligroso.

Conclusión
Como hemos visto, la sustitución del cristal por el plastico como soporte fotografico
supuso infinidad de ventajas para el fotógrafo: aligeró su impedimenta, evitó la perdida de
sus negativos debido a la fragilidad de aquél y abarató los precios, con lo que se pudo
aumentar la demanda de sus servicios.
En un archivo también supone una ventaja el uso del plastico sobre el cristal: alígera el
equipo del archivo y facilita el manejo de los materiales pero tiene el inconveniente de su
inestabilidad química frente al cristal.
Salvando a los materiales de nitrato, que necesitan de unos cuidados muy específicos,
el almacenamiento del resto del material no debe de crearnos problemas, al menos que
haya llegada a nosotros en tan malas condiciones que necesite un tratamiento especial.
Cuando se detecten los primeros síntomas de descomposición de un soporte debe
procederse a su copiada inmediato, con materiales modernos, antes de que se pierda la
imagen.29 Sobre el destino de lo deteriorada hay mucha polémica: hay quien opta, como
Kodak, por destruir lo inútil,30 otros, entre quienes nos encontramos, pensamos que, si bien
es un material peligroso y que no t iene validez como soporte de imagen cuando se
deteriora, es un legado que nos dejaron nuestros antecesores y que como tal una vez
rescatada la imagen, hay que conservaria a toda costa.
Se han hecho muchos estudios para estabilizar soportes fotograficos. La idea es muy
loable, los resultades no siempre son eficaces e inclusa a veces son contraproducentes.
Todos estos procedimientos requieren tratamientos por vía húmeda, lo que no nos
cansaremos de desaconsejar por motivos razonables, aunque todos ellos tengan una base
técnicamente correcta desde el punto de vista teórico:
a) no es misión de un archivo, e inclusa de un ente de conservación del patrimonio
histórico, efectuar estos trabajos por muy sencillos que parezcan, por lo que no ha de estar
dotada de medios para ello; ciertos trabajos muy específicos se deben encargar a
organismes muy especializados para realizarlos.
b) nunca sabremos con exactitud, por mucho que se nos cuente, las vicisitudes que
sufrió el material que tenemos archivado desde que sal ió del chasis del fotógrafo hasta que
llegó a nuestras manos.
e) no hemos de olvidar que lo primera que le ocurre a la gelatina cuando es atacada por
cualquier agente extraño es perder la adherencia del soporte, por lo que una vez húmeda
se desprendería de éste inmediatamente.
En definit iva, el almacenamiento de materiales con base plastica no debe de asustar a
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ningún encargado de custodiar fondos fotogn:íficos, como vemos todo esta estudiada y hay
mucha literatura al respecto, lo que en definitiva falta es... lo de siempre, los medios, unas
veces porque efectivamente no existen, y otras lamentablemente, porque quienes tienen
que arbitrarlos no encuentran rentabilidad política en ello.
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NUEVOS SOPORTES. ¿ESTABLES O INESTABLES?
Vicente Viñas Torner
Anatómicamente, todos los documentes escrites se estructuran con dos elementos
inseparables: soporte y grafía. Lo habitual es que la escritura se superponga a la superficie
preparada de un soporte para constituir entre ambos la unidad del documento grafico, cuya
conservación y, en consecuencia, la facultad de transmitir la información que contiene,
corresponde por igual al soporte y al elemento sustentada.
La salvedad corresponde a los escrites obtenidos por modificación del soporte, mediante
perforaciones o incisiones y al que no se le agrega ningún tipa de sustancia o material ajeno a
él. Evidentemente, en este caso, la conservación del documento depende en exclusividad del
comportamiento del soporte.
Así pues, y aunque el título de la ponencia se refiera a la estabilidad o inestabilidad de los
soportes, no se puede ignorar el comportamiento de las grafías, debido a la interdependencia
que existe entre unos y otras, especialmente, cuando se trata de analizar un comportamiento
funcional de la unidad archivística que completan.
De igual forma resulta difícil definir con absoluta precisión el concepte de nuevos soportes,
pues, aunque en teoría puede interpretarse que se trata de los revolucionaries sistemas
electrónicos, también parece oportuna incluir baja esa denominación a otros soportes de similar
actualidad. En este sentida, y aunque con preferencia a los mas recientes, haremos una somera
revisión a los soportes pertenecientes a este sigla que ya finaliza.
En primer lugar, y para enlazar con las anteriores jornadas en las que se habló del pape!
permanente, sera bueno que iniciemos el analisis propuesto por el papel que, cronológicamente,
es el soporte mas primitiva de cuantos utilizamos en la actualidad.
A estas alturas, nadie desconoce la progresiva decadencia que ha mostrada el pape! en estos
últimes cien años. La estabilidad de aquelles "innobles" papeles verjurades del )0.1, XVI ... , que
llegan hasta nosotros como si se tratara de manufacturades recientes, contrasta con la
inestabilidad de los papeles de hoy, que ya nacen sentenciades a una duración que difícilmente
superara los cien años.
Primera fue la escasez de trapos el motivo por el que la madera se convirtió en la materia
prima del soporte mas universal de cuantos han sida utilizados para grafiar. Mas tarde, los
sistemas de fabricación se vieron obligades a renunciar a la calidad en pro de la cantidad. Ahora,
frente a la insaciable demanda, vuelve a escasear la materia prima, y se buscan alternativas
sustitutorias.
La decadencia del papel llega a límites que hacen peligrar la existencia de la documentación
moderna. Ya se estan produciendo lagunas culturales por autodestrucción del pape!
perteneciente a finales del sigla pasado y principies de éste. La decreciente estabilidad de los
soportes celulósicos sólo se justifica por la falta de una nueva materia prima, que comparta y
reemplace a la insuficiente madera. Mientras tanta, y como ya sucediera antaño cuando se
reaprovecharon los papeles de trapos usados, ahora se ha hecho necesario fabricar pape! a
partir de sus propios desechos, como sucede con los papeles de recuperación.
Los papeles de ahora adolecen de escasa durabilidad, tanta, por las materias primas
utilizadas como por los ingredientes y sistemas que intervienen en su fabricación. La madera,
elemento base del pape!, aporta junta a la celulosa otras sustancias muy inestables, como la
lignina, cuya oxidación complementa la acción degradante de los productes que incorpora la
industria papelera para proporcionar apresto o blancura. La respuesta es la acidez, que esta
haciendo estragos irreversibles.
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Los papeles mas recientes ocultan su fragilidad bajo apariencias que tratan de camuflar su
deficiente cualidad. Los recuperades y con recubrimiento son dos clares ejemplos de esta
situación decadente. Los primeres se obtienen del aprovechamiento de papeles usades, que
nuevamente son transformades en papel. La materia prima de estos papeles puede ser de
segunda, tercera o cuarta "mano", de acuerdo con las transformaciones que ha sufrido la pasta
de madera de origen.
Entre estos papeles, conocidos industrialmente como "de recuperación", cabe distinguir los
llamados reutilizados, que aprovechan los sobrantes de papel blanco de la propia industria
papelera o de la industria grafica, y los reciclades, que aprovechan todo tipo de papel usado
procedente de oficinas, viviendas, centres comerciales ...
Los reutilizados, al emplear residuos blancos, sólo necesitan la trasformación en nueva pasta.
Los reciclades, al usar papeles sucios, precisan ademas de tratamientos de limpieza y blanqueo
que afectan a las fibras. Éstas se van debilitando conforme reciben mas y mas tratamientos para
su reconversión, hasta llegar a un límite en donde carecen de longitud y propiedades para
entrelazarse.
Llegada este extremo, se fabrica un papel sin consistencia, totalmente inestable, constituido
por un conglomerada de "partículas" celulósicas y de un polvo, alcalina, procedente de los
papeles que anteriormente utilizaron como carga de relleno o recubrimiento.
Resulta verdaderamente espectacular ver cómo la industria y el comercio han sabido colocar
estos reciclades en tan destacada lugar dentro del aprecio popular que incluso resultan ser
signes de distinción. Mas paradójico resulta cuando se le confieren virtudes ecológicas, con las
que no tienen ninguna relación, salvo que, como en cualquier fabricada ecológico, no se haya
hecho uso de agentes contaminantes.
Es cierto que este tipo de papel debe ocupar destacada aplicación en múltiples usos, pero
siempre donde no tenga que asumir la responsabilidad de superar la barrera de una sola
generación. Son ideales para folletos y publicaciones periódicas, y sobre todo para uso
doméstico, escolar y anotaciones sin trascendencia. De esta forma, la madera disponible,
auténtica materia prima del papel de hoy, podra reservarse para obtener ese papel permanente
y estable que todo archivero desea.
En cualquier caso, los papeles recuperades, sean reutilizados o reciclades, resultan
inaceptables como soporte de documentes con posibilidad de incorporarse a los archivos por
la demostrada inestabilidad que los incapacita para superar los 25 ó 50 años de vida media.
En el caso de los papeles con recubrimiento, conocidos popularmente por papeles "couché",
presentan una buena imagen cuando, verdaderamente, la mayoría de ellos ocultan su mala
calidad tras la capa de caolín o arcillas muy refinadas que actúan a modo de cosméticos. En
general, ofrecen el aspecte de un soporte pleno de buenas cualidades, pero lo cierto es que la
única condición óptima que poseen es la de ofrecer una superficie lisa y perfecta para imprimir
excelentes reproducciones de bellas imagenes. En estos papeles, la tinta se asienta sobre la
capa blanca de arcilla, que es facilmente agredida por múltiples factores. La desintegración en
polvo de este recubrimiento conlleva la destrucción de la grafía que sostiene.
Tampoco estos papeles resultan aceptables como soportes de documentes con trascendencia
histórica. Su inestabilidad es tan palpable, que no es preciso profundizar en el tema.
Lamentablemente, casi todos conocemos los daños irreversibles que manifiestan por una simple
mojadura o por la proliferación de microorganismes en ambientes medianamente húmedos.
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El enorme caos que supone ver la destrucción de documentes recién elaborades dio
finalmente fruto en una normativa definitoria de los llamados papeles permanentes. Desde el
pasado mes de marzo, la norma ISO 9706 da el perfil de este papel, idóneo para los menesteres
archivísticos. Sus cualidades se apoyan fundamentalmente en una estructura fibrosa, con la
reserva alcalina suficiente para afrontar la mas grave enfermedad que el papel ha experimentada
en toda su historia: la acidez. La estabilidad de estos papeles les sitúa en condiciones para volver
a superar la barrera de los cien años.
Ojala la industria papelera reciba el apoyo, el interés social y la demanda necesaria para
desarrollar una producción suficiente, que equivalga a la superación de este viejo proyecto de
disponer de un pape! con garantía archivística. Ojala los costes no hagan prohibitiva su
fabricación, y el sentido histórico impere sobre factores económicos e incluso pseudoecológicos.
Mientras tanto, y poco a poco pero de forma espectante, cada día se introduce mas en el
mercado, y en aplicaciones específicas, un nuevo soporte llamado a ser alternativa o sucesor del
tradicional papel celulósico. Es el "papel" de poliéster. Hereda el apelativo de papello mismo que
éste lo recibió del papiro, pero su estructura ni es vegetal ni es fibrosa, por lo que debería
denominarse como película o lamina. Su naturaleza sintética le permite enormes variantes de
color, transparencia, opacidad, grosor..., características todas elias circundantes a la mas
apreciada de todas a nivel documental: su gran estabilidad.
Por las cualidades que hasta el momento muestra frente a cualquier agresión de caracter
físico-químico-biológico, podría pensarse en su perdurabilidad indestructible. No es así porque
la industria de los plasticos, capaz de obtener productes de autodestrucción controlada, puede
fabricar la variedad de "papeles" sintéticos o "de plastico" que respondan a la demanda. Ahora
mismo, no resulta difícil adquirir estos "papeles" de poliéster, cuyas propiedades le permiten
alcanzar los 500 años, sin serias dificultades. Es un soporte que todavía pertenece al futuro,
aunque cada día son mas los campos técnicos y artísticos que lo adoptan en sustitución del
papel tradicional.
Gran parte de lo expuesto seré. valido al comentar la estabilidad o inestabilidad de los
materiales fotograficos, que constituyen un legado archivístico que se incrementa cada día por
mementos. En estos materiales también se cumple la estructura anatómica del documento
grafico y, sobre soportes de distintas naturalezas y cualidades, se sitúa la emulsión, sinónimo de
la tradicional escrit ura manuscrita o impresa, pues en ella se produce la "grafía fotografica".
Esta particular "escritura" se obtiene gracias a la activación de partículas fotosensibles que,
cuando adquieren un determinada cromatisme, permanecen unidas entre sí y al soporte, gracias
a la acción de una sustancia aglutinante. Recordemos que las tintas de escribir, imprimir o
colorear estan constituidas, basicamente, por una sustancia tiñente (pigmentes) y un aglutinante
o barniz.
En los comienzos de este siglo, la fotografía también inició la andadura en películas y copias
en papel. Éstas últimas todavía no han logrado la estabilidad alcanzada en diapositivas y
transparencias. La inestabilidad corresponde a la propia cualidad fotosensible de los
"pigmentes" oxidables por la luz. Y cada vez que ésta vuelve a incidir sobre la fotografía, vuelve
a favorecer la oxidación y mas especialmente, si en emulsiones o soportes permanecen residuos
químicos del procesado que se pueden reactivar.
En nada o en muy poco intervienen los soportes fotograficos en la pérdida de las imagenes
"grafiadas" en la emulsión. Los soportes utilizados en negatives y positives han desarrollado
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distintes camines. Los soportes de negatives han ido adquiriendo estabilidad y, del temible
nitrato o vulnerable celuloide, se ha pasado al poliéster, que acapara la mayoría de las películas.
Las copias han utilizado distintas variantes de soportes, que se pueden agrupar en tres etapas:
celulósicos, laminades y sintéticos.
Los papeles laminades no han dado resultades satisfactorios, por la oxidación de la película
cubriente de polietileno, que adquiere tonalidades amarillentas con clara incidencia en la imagen
fotografica. Los "papeles" de plastico tampoco han recibido el beneplacito de los profesionales,
que siguen teniendo preferencia por el papel baritado. Este soporte sigue siendo el mas
apreciada, entre otras cosas por la buena estabilidad física-química de los papeles celulósicos
empleades.
Las microformas representan la primera versión practica de almacenamiento compacto de la
documentación archivística y, entre todas las posibilidades, es el microfilme la mas generalizada.
Por eso es la que ha experimentada mas evolución y, desde las tradicionales películas de sales
de plata con soporte de celulosa, se han alcanzado películas de gran estabilidad para el
duplicada, como el diazo y vesicular, constituidas con laminades de poliéster que son garantía
de una utilidad superior a los 50 años, alcanzable hasta los 100.
Sin embargo, las películas diazoicas, llamadas así por el recubrimiento fotosensible de diazo
(sales de diazonio), son particularmente afectadas por la luz ultravioleta que, si inicialmente
generó el duplicada de las imag enes a copiar, mantiene su influencia en posteriores exposiciones
lumínicas y potencía la descomposición de las impresiones fotograficas.
Similar fenómeno se presenta en las vesiculares (inicialmente llamadas Kalvar por su origen
comercial) agravado en este caso por el calor.
El debilitamiento que por unas y otras razones se produce en las imagenes impresionadas en
ambas películas, no tiene ninguna relación con el soporte de poliéster, sobre el que se asientan
las correspondientes emulsiones.
Aunque su sencillo y rapida procesado las hace ser preferentes para la duplicación, la
inestabilidad de la "grafía" las descarta para otros fines archivísticos. Para estos menesteres, las
mas garantizables siguen siendo las convencionales de sales de plata.
En cualquier caso, para lograr la estabilidad deseada, se requiere una buena toma, un
correcta procesado y un adecuado almacenamiento. En todas estas situaciones, en las que
interviene y participa el poliéster como soporte y vehículo de emulsiones o recubrimientos, se
comporta con gran estabilidad ante los cambios de media y la agresión mecanica de los
necesarios rebobinades, o paso por los diferentes aparatos de lectura.
Pero no deben confundirse las excelentes cualidades de este producte sintético, al que se le
conceden hasta 500 años de vida, con las del conjunto del que forma parte. La longevidad
siempre esta determinada por el elemento mas inestable de cuantos dan forma y función a la
unidad total.
En otro terrena, la película de plata seca tiene la ventaja de un revelada sencillo, por calor, que
no precisa de tratamiento química alguna, pero su estabilidad no esta muy asegurada. Mientras
los fabricant es Ie auguran un mínimo de 100 años, otros pronósticos no le conceden una vida
superior a los 25. Sin embargo, es facil prever que, por la facilidad de obtención, tienda en un
plazo mas o menos corto a sustituir a los procesados tradicionales por vía húmeda y sea un
punto de encuentro con los medios electrónicos.
Aunque de forma breve, deben mencionarse las fotocopias y, por extensión, las copias
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obtenidas en las impresoras. En el caso de las primeras, debemos remontarnos a las obtenidas
mediante papeles con recubrimientos fotosensibles (ozalid, ferroprusiato ...) en donde la mala
estabilidad de la imagen reproducida corresponde, como en los materiales fotograficos, a la falta
del fijativo que detenga la oxidación de los elementos fotosensibles. Los papeles empleades como
soportes, sin ser de una esmerada calidad, han demostrada mayor estabilidad que la emulsión.
Las actuales fotocopias, obtenidas por métodos electrofotograficos, hacen uso de cualquier
tipo de papel, y la durabilidad de la copia dependera de la calidad del soporte y de la fijación
térmica del tonner, polvo termoplastico que, si no esta bien soldado al soporte, se desprendera
con facilidad, anulando la imagen reproducida.
Las copias realizadas por las impresoras encargadas de reproducir las grafías almacenadas
en el ordenador, también utilizan todo tipo de papeles, y la durabilidad de las imagenes
reproducidas corresponde, fundamentalmente, a la calidad de la tinta utilizada en la impresión.
La infografía, y con ella los revolucionaries sistemas electrónicos agrupades bajo la
informatica grafica que citabamos al principio, es motivo de las mas preocupantes inquietudes.
Si ya nadie duda del enorme valor del ordenador como instrumento para almacenar datos, y de
la informatica, en general, como medio creador y difusor de los mismos, es incuestionable que
existe gran desconcierto sobre la capacidad de conservación de los datos almacenados, a pesar
de la tecnología punta en la que se apoya.
Mientras fabricantes y vendedores aseguran unas determinadas cualidades sobre la
pervivencia de la información almacenada a través de sus respectives productes, siempre recién
innovades, la realidad nos demuestra la inexactitud de las garantías ofrecidas o pregonadas.
Las grandes inquietudes se centran actualmente, en la estabilidad o inestabilidad de las
"escrituras" obtenidas con los nuevos medios electrónicos. Es decir, de las grañas efectuadas
sobre los llamados soportes informaticos, constituidos por c intas y discos magnéticos y ópticos.
Las cintas y discos magnéticos tienen una estructura muy similar a la de los materiales
fotograficos, a pesar de que los principies de impresión fotografica se fundamentan en
reacciones químicas (oxidación controlada de partículas metalicas) y las grabaciones magnéticas
en fenómenos físicos (ordenamiento de partículas metalicas por impulsos magnéticos).
Es decir, las cintas y discos magnéticos se estructuran de forma muy similar a los negatives
y positives fotograficos. Constan de un soporte o base, sobre el que se superpone una emulsión
que, en lugar de centener partículas fotosensibles, dispone de partículas magnetizables. En
algunas marcas, esta estructura basica se complementa con una tercera lamina o capa de
recubrimiento, de exclusiva finalidad protectora.
El formato de estos soportes magnéticos ha ido sucesivamente reduciendo dimensiones, y
actualmente las cintas presentan anchuras que oscilan entre 1 y 50 mm., con longitudes muy
variables. Por su parte, los discos han reducido sus diametros a límites microscópicos, aunque
los mas habituales son de 85 mm. con clara tendencia a la disminución. Los formates mas
comercializados utilizan grosores comprendidos entre las 25 y 125 milésimas de mm.
Estas características dimensionales no afectan a la función del soporte, que se concreta en
sustentar a la emulsión y, desde sus orígenes hace unos sesenta y cinco años, ha
experimentada una evolución cuyos cambios mas significatives son los siguientes:
Los primeres soportes de cintas y discos magnéticos fueron de acero y de "papel" de
aluminio, o simple papel cubierto con una fina lamina metalica. Ambos fueron sustituidos a partir
de 1932 por los acetatos, que tuvieron general aceptación por sus majores características.
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Entre los acetatos, el mas duradero e indeformable resultó ser, curiosamente, el obtenido a
partir de la celulosa, trasformada químicamente en una resina termoplastica. Este acetato de
celulosa ofrece una película muy sólida, resistente al impacto, al frío y a la humedad, con
excelente respuesta frente a sustancias grasas o contaminantes atmosféricos, especialmente
contra el polvo. El punto débil de esta resina se debe a su condición termoplastica, que
determina su reblandecimiento a partir de los 60°C. Es combustible de difícil extinción. En
contrapartida, no es atacada por hongos ni bacterias.
Los triacetatos, adoptados como soporte de películas de camara y seguridad, son en realidad
una resina sintética, formada a partir del acetato de celulosa, al que supera en algunos aspectos,
como mayor tenacidad y menor sensibilidad al calor. Es mas resistente a los disolventes, pero
también es inflamable, no autoextinguible.
La alta inestabilidad y peligrosidad del nitrato hizo que en 1950 se prohibiera su utilización
como material fotografico.
El primitiva acetato fue sustituido en 1944 por cloruros de vinilo. Este polímera sintético,
también termoplastico, posee muy buenas cualidades frente a la humedad y el calor, a
sustancias grasas, disolventes, acidos y ataque de microorganismos. Por ello, se convirtió en un
material de múltiples aplicaciones, entre las cuales no faitó la de ser soporte de grabaciones
magnéticas.
Algunos intentos fallidos de utilizar laminas de poliamida (nilon) dieron el paso definitiva al
poliéster, que es empleada de forma general desde hace treinta años, y del que ampliaremos
detalles mas adelante.
Al analizar las características de los primeros soportes magnéticos, es conveniente descartar
las cintas de acero y pape!, por su pertenencia a una corta etapa experimental. Las que han
llegada hasta nuestros días son auténticas piezas de museo. Las de acetato y vinilo ofrecían con
ventaja las cualidades deseadas de flexibilidad, pera no ofrecían resistencia a la tensión
producida durante el bobinada, ni buen comportamiento frente a la incidencia climatica.
La humedad les produce expansiones intolerables. En definitiva, no ofrecían la estabilidad
deseada.
Todos estos inconvenientes fueron anulados por la aparición del poliéster, cuyas
propiedades le permite superar con suficiencia los problemas no resueltos por los soportes que
le anteceden. Este nuevo producto sintético posee un conjunto de características positivas de
índole física, química y biológico, que le han convertida en el soporte a superar. Por su gran
estabilidad es de uso generalizado tanto en el campo de la informatica como en el mundo de
la fotografía.
El poliéster (PET) forma parte de las resinas sintéticas termoendurecibles, condición que le
confiere cualidad termoestable, lo que significa mayor resistencia al calor que sus homólogas
termoplasticas. En su composición intervienen diversos acidos saturados e insaturados que,
junto a distintos alcoholes, determinan un producto final flexible y resistente a la corrosión por
agentes químicos. Entre sus múltiples variantes, la mas utilizada como soporte magnético es el
tereftalato de polietileno, que añade a las propiedades generales la buena resistencia eléctrica y
poca absorción de humedad.
Desde su aparición, el PET también tiene múltiples aplicaciones en el campo de la
conservación de documentos graficos y, de forma muy especial, como elemento de protección.
Fundamentalmente se emplea en el encapsulada de obras planas con destino a exposiciones o
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almacenamiento prolongado. Comercialmente se expende con diferentes nombres, y los mas
conocidos son Mylar, Melynex, Dracón y Terylene.
Entre sus cualidades cabe destacar gran resistencia frente a alteraciones de caracter físicomecanico, como son las deformaciones por el alargamiento o estiramiento que ocasiona el
rebobinado, especialmente cuando el tensado esta flojo y se producen tirones violentes o
plegamientos.
En ambientes con variaciones térmicas acentuadas, no manifiesta movimientos de dilatación
y contracción que puedan preocupar. Junto a esta inmovilidad estructural, otro de los aspectos
mas importantes es la regularidad y lisura de sus superficies, que reducen al maximo el índice
de fricción que puede producir el cabezal cuando la cinta o el disco se desplaza o gira para ser
grabada o transcrita por este elemento impresor o lector, que permanece inmóvil.
Con la finalidad de reducir hasta casi anular esta posible abrasión, así como los fenómenos
de adherencia o deslizamiento producidos a bajas velocidades de bobinada, algunos fabricantes
incluyen, en sus cintas y discos, una sustancia lubricante que, ademas, actúa como protectora
ante las variaciones de temperatura y humedad.
Al margen de la posible incorporación en los soportes del mencionado lubricante con
funciones hidrófugas, el poliéster presenta un índice de higroscopicidad practicamente nulo. Sin
embargo, la humedad ambiente puede propiciar fenómenos por hidrólisis, aunque siempre seran
en menor escala que los sufridos por el acetato, en los que las deformaciones superficiales que
producen las reacciones químicas internas, llegan a deteriorar seriamente la emulsión. En el
poliéster es muy difícil que se manifiesten estas irregularidades, debido a la nula absorbencia de
este material.
Respecto a su resistencia al calor, y gracias a su naturaleza y termoestabilidad, no es faci I que
esta resina sufra alteraciones de especial interés. Se necesitan temperaturas superiores a los
100°C para que se originen serias deformaciones o reblandecimientos, que favorezcan la
adhesión de laminas superpuestas. Hasta los 200°C, no experimenta grados de encogimiento,
que pueden distorsionar la lectura de la grafía que discurre por las minúsculas pistas de
información. Sobre los 250°C, el poliéster se vuelve quebradizo, y es a partir de los 5000C
cuando, previa carbonización, la cinta se destruye por combustión espontanea. La dificultad de
inflamación de este producte, reduce hasta anular los riesgos del incendio, pues carece de
cualidades propulsoras o difusoras del fuego.
Todas estas buenas particularidades del poliéster como soporte de grabaciones magnéticas,
no significan que los medios magnéticos restantes estén capacitados para soportar los
parametros indicades. La estabilidad de la grabación depende de todos los elementos que
estructuran cintas y discos, especialmente del aglutinante que constituye la emulsión.
En general, la inestabilidad de las sustancias que sustenta el poliéster rebaja muy
sensiblemente las cotas marcadas por éste y, por ejemplo, debe tenerse muy en cuenta que
temperaturas superiores a los 50°C dañaran la grabación, aunque el soporte se mantenga
imperturbable.
En muy aisladas ocasiones, se han identificada colonias de hongos o bacterias desarrollados
sobre algunos acetatos, e inclusa sobre poliéster. Siempre se ha podido observar que la
infestación corresponde a superficies en donde la suciedad ha creado un sustrato propicio para
la proliferación de estos microorganismos. La combinación de polvo portador de esporas con la
humedad ambiente, o formada por condensación al traspasar con prontitud la cinta o el disco
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duración limitada, por la inestabilidad de este soporte, que atraviesa el momento mas precario
de su historia. La documentación fotogratica, magnética y óptica que utiliza poliéster, el soporte
que ofrece las mejores cualidades de estabilidad de cuantos han sido utilizados para grafiar,
presenta una increíble inseguridad por la facil desaparición de una "escritura" efímera.
Si efímera es el soporte tradicional y efímeras son las grafías modernas, quiza podamos
encontrar la solución en los soportes de hoy y entre las tintas de ayer.
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EL PATRIMONI CINEMATOGRÀFIC A CATALUNYA ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Joaquim Romaguera i Ramió (AEHC)
Presentació
L'enunciat d'aqueixa ponència diu "patrimoni cinematogràfic", ço vol dir que abasta
ambiciosament tots els patrimonis que configuren el món del cinema, entre els quals cal ressaltar
el fílmic, o sigui, les pel-lícules, objecte major del nostre treball i de la investigació que hem iniciat.
És per això que la nostra intervenció tindrà dues parts ben diferenciades, per bé que
complementàries: en la primera, dibuixarem, encara que només a gran trets, la problemàtica més
rellevant d'alguns patrimonis, on el fet cinematogràfic també hi és present, o hauria d'estar-hi; en
la segona, presentarem un estat de la qüestió pel que fa al fons documental, fílmic i videogràfic,
patrimoni fílmic, tot i que amb limitacions, tal com explicarem al seu moment.

Introducció
Voldria començar situant-me a les Primeres Jornades Antoni Varés (1990) i, en concret, en el
treball de camp realitzat per Carles Vicente i Guitart intitulat "Els arxius d 'imatges a Catalunya:
balanç i perspectiva", reproduït en el volum que recull les ponències i comunicacions (pp. 7-23).
L'autor ens diu que l'objectiu primordial era "conèixer -d'una manera genèrica- qui conserva
fons d'imatges fixes, quines imatges conserva i com les conserva." Doncs això tan elemental,
que a Catalunya al 1990 encara estava per fer i, per tant, es desconeixia una gran part de tot el
que motivava aquell propòsit, és el que nosaltres també vam plantejar, en adonar-nos que en el
camp del cinema tampoc no sabíem fil per randa qui, què i com d'una manera genèrica.
Per tant, quan se'ns va invitar a participar a les 111 Jornades Antoni Varés, vam exposar la
situació, i vam suggerir que havia arribat l'hora de realitzar el treball de camp a l'àmbit
cinematogràfic català. Sabíem força l'existència d'alguns arxius; sabíem una mica quina mena
de films s'hi conserven i sabíem poc en quines condicions es trobaven. Havíem llegit la col·lecció
de "llibres verds" , sobre arxius de Catalunya, on sovint llegim que aquell arxiu, aquell altre i el de
més enllà guarden imatges mòbils, films o llaunes amb pel·lícules, un material que els ha arribat
i que, per manca de personal suficient, o de projectors adequats, o de temps disponible, o per
altres raons igualment prosaiques, allí leviten esperant millors temps, millors condicions o
l'aparició d 'un tafaner o d'una tafanera que s'interessi per esbrinar llurs continguts.
Com a historiador que sóc del cinema en general, i del català i l'espanyol en particular, sentia,
des de feia temps, la curiositat de saber molt millor totes aquestes coses, i de disposar de la
informació a l'abast i al dia. S'imposava, doncs, un treball de camp que primer toqués l'àmbit
del Principat abans d'anar més lluny.
Nosaltres, en nom de la Fundació Institut del Cinema Català, l'Associació d'Arxivers de
Catalunya i l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, vam plantejar una enquesta senzilla,
operativa, clara i fàcil de contestar, consistent en la descripció de tres menes de fons
cinematogràfics: el documental (suport paper), el fílmic (suport pel·lícula) i el videogràfic (suport
cinta). De primer, l'aplegament d'adreces ens va fer veure clarament que calia realitzar l'enquesta
en tres fases, cadascuna corresponent als tres grans centres patrimonials: arxius, biblioteques i
museus. I així s'ha fet. Els objectius que volem aconseguir són els següents: 1) establir un cens,
2) fer-ne un primer inventari, i 3) aportar solucions o suggerir prioritats, encara que aixó serà, en
qualsevol cas, un cop enllestits els tres trams.
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Aquí, a Girona, us presentem el primer, el corresponent a arxius, més un grapat d'adreces
escampades que no encaixaven a cap dels altres dos trams, tot i el risc de solapar-se en alguns
casos, ja que hi ha entitats que, tot i que llur denominació diferencia arxiu d'això, o biblioteca
d'allò, o museu d'allò altre, a l'hora de la gestió i/o del patrimoni, figuren o funcionen com a una
única entitat.
En el fons, però, el que ens preocupava i ens continua preocupant fins que no hàgim acabat
la consulta, és saber amb quin patrimoni fílmic comptem en primera instància, i com més antic
millor, segurament pel fet d'ésser historiador i de saber, menys que més, que hi ha un munt quasi
inesgotable de racons arreu del país que custodien llaunes que contenen pel-lícules.
Si algun dia arribem a disposar d'un cens bo i fiable, ràpidament haurem d'abordar l'inventari,
encara que sempre serà provisional, perquè mai no es podrà donar per definitiu o complet. El
Centenari del Cinema ens hi esperona, i el tenim a la cantonada. Aquesta és una altra raó de la
nostra feina: aprofitar aqueixa efemèride per a fer un gran pas endavant, pel que fa a un millor
coneixement del patrimoni fílmic de la cinematografia catalana.
Ara i adés voldríem recordar allò tan assenyat que deia l'historiador francès Georges Duby:
"La nostra civilització és molt fràgil, la documentació és efímera. Per exemple, dels segles XVIII i
XIX, comptem amb els documents extraordinaris que generava la correspondència. Ara, la carta
s'ha substituït pel telèfon. Què en queda, d'això? Res. Del cinema, que pot ser el gran testimoni
de la nostra vida quotidiana, d'aquí a dos mil anys, què en quedarà?"
Per tant, la nostra feina, la meva i, encara més la d'Antoni Giménez i Riba, conservador de
l'Arxiu d'Àudio-Visuals de la Generalitat de Catalunya, que intervindrà a continuació, és la de
saber on són les pel·lícules catalanes i les produïdes a Catalunya, i mirar de salvar-les, de
restaurar-les si cal, de preservar-les el millor possible i, al final, de posar-les a disposició dels
estudiosos i, si es pot també, d'ensenyar-les públicament.
La UNESCO, des de fa un parell d'anys, llença crides, sovint i arreu, pel salvament del
patrimoni cinematogràfic mundial.
Nosaltres, que estem posats en això, ens adonem dels problemes, de les pregones
mancances, de la desinformació interior nostra, àdhuc de la dispersió, de les repeticions, del poc
aprofitament dels fons, per motius diversos, i d'un llarg etcètera de causes i efectes. És per tot
això que hem volgut començar pel més elemental: qui som, què tenim i com ho tenim. L'any
1991 la Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, va crear un grup
de treball sobre el patrimoni català de la comunicació. D'entre els documents que va elaborar,
alguns publicats, 2 voldríem reproduir aquí la part que ens ajuda a sistematitzar i a sintetitzar la
problemàtica: "Pel que fa al patrimoni dels àudio-visuals a Catalunya, aquest es troba reunit en
tres grans "contenidors": l'Arxiu dels AV, el Museu dels AVi la Biblio-Hemeroteca dels AV. A la
llum del que sabem, del que ens han dit o del que coneixem per pròpia experiència, podem
anotar tres punts negres: a) espais insuficients o inadequats, b) manca de personal especialitzat,
e) recursos econòmics migrats. I també tres directrius de base: a) cal elaborar un directori
d'arxius, museus o col ·leccions i biblioteques on es troben productes AV, b) cal publicar
inventaris dels fons que s'ho mereixen, i e) cal establir uns canals d'interrelació o coordinació
entre centres amb continguts ilo temàtiques comunes, per tal de potenciar-se mútuament i
d 'aprofitar els recursos humans i materials el millor possible. Però perquè tot això s'arribi a
materialitzar, caldria que l'Administració autonòmica fixés una política patrimonial-cultural dels AV
a Catalunya, avui inexistent."
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Un any més tard, la mateixa societat va organitzar les Primeres Jornades sobre Recerques
Cinematogràfiques, i les conclusions relatives a la nostra temàtica foren les següents: 1) Es
manifesta la necessitat de procedir a buidats complets hemerogràfics, bibliogràfics, tnmics i
d'aparells prop d'arxius, biblioteques, cinemateques i museus o col·leccions, tant públics com
privats. 2) Cal inventariar la filmografia catalana, de curt, mig i llarg metratge, tant comercial i
industrial, com amateur i independent, més ara que s'acosta el Centenari del Cinema.
3) Convindria treballar a fons els àmbits /oca/ i oral de Catalunya, prop de persones, empreses
del sector, institucions, cine-clubs i d'altres. 4) I una preocupació màxima pel que fa a qüestions
patrimonials en qualque suport o medi (revistes, diaris, programes, butlletins, films, vídeos, fotos,
cartells, etcètera)." 3
Tot i la repetició amb altres termes d'alguns conceptes, hem volgut reproduir aquest parell de
documents, perquè assenyalen implícitament el vèrtex cabdal de la problemàtica que ens ocupa:
la responsabilitat política-cultural del nostre Govern de la Generalitat en el camp dels AV. Que
avui, nosaltres, les tres entitats promotores d'aqueixa primera iniciativa, la Fundació ICC, I'AAC i
I'IMH de Barcelona, hàgim iniciat aquest treball conjunt sistemàtic, vol dir que mai no s'havia fet,
tot i la importància indiscutible que això representa; detall que denota la carència d'una política
cultural i patrimonial cinematogràfica a Catalunya.
I al fil d'això, voldríem comentar brevíssimament dues situacions que posen de manifest
algunes contradiccions internes que fan anar malament les coses: la primera es refereix al fet que
l'Arxiu dels Àudio-Visuals de Catalunya, situat a l'edifici La Campana, a Barcelona, depèn
orgànicament de la Direcció General de Difusió Cultural i no de Patrimoni Cultural, per
entendre'ns: del Portal de Santa Madrona i no del carrer de la Portaferrissa, de Jaume Serrats i
no d'Eduard Carbonell. La segona, calcada a la primera, fa referència a les dues biblioteques de
cinema existents a Barcelona: una, la de Delmiro de Caralt, amb participació de la Generalitat i
la Fundació Mediterrània; l'altra, la de la Filmoteca de Catalunya de la Generalitat, situada a cinc
carrers de la primera. Allò i això es va plantejar i resoldre així al seu moment, però després, tot i
que es va reconèixer extraoficialment com a "situacions" a corregir, no s'ha afrontat obertament
i es continua mantenint i funcionant contranatura.
En fi, passem, fetes les contextualitzacions necessàries i les precisions oportunes, a informar
sobre alguns patrimonis.

Sobre alguns patrimonis

Història local
Comencem posant l'accent sobre la historiografia local, perquè volem deixar ben clar de bell
antuvi que allò que ens interessa és Catalunya, tot el Principat. 4
Les imatges (i els sons: parla, música, sorolls, etc.) que el cinema ha recolliVretingut, sovint
sense pensar en el demà, són una font informativa valuosíssima, per la seva intrínseca
autenticitat, per la fidelitat a qualque referent implícit. D'aquí la conveniència, l'interès, la
importància de salvar tots els films que es puguin trobar arreu: arxius, biblioteques, centres
d'estudis, fototeques, museus, particulars, etcètera.
Però abans de salvar, ens cal saber on és allò que es pot salvar i en quines condicions es
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troba. Més tard ja procedirem a llur catalogació i al necessari buidat, d'acord a uns ítems
prefixats: persones, entorn físic, esdeveniments, festes, costums, tradicions, valors artístics,
etcètera.
Des de la perspectiva cinematogràfica, de la història del cinema aide Catalunya, tots aquests
documents fílmics (comercials o amateurs, documentals o argumentals, de qualque mena,
procedència i intenció) són importantíssims d'estudiar de cara a un coneixement més exacte,
precís, just, equitatiu, real del que ha estat en veritat la producció catalana, per a superar -així i
d'una vegada per sempre- el tradicional, panxacontent i esbiaixat mètode d'escriure la història
d'una cinematografia només a partir dels títols estrenats comercialment. I això passa, en el
nostre cas, ineluctablement pels quatre racons del Principat i, doncs, per desaparcar-se de la
Ciutat Comtal i veure, de campanars amunt a clavegueres avall, què ha donat de si el pla país,
no tan petit com la majoria creu o li fan creure.
I això només per parlar de films, perquè ja sabem que hi ha d'altres aspectes que també s'han
de tenir en compte a l'hora de voler saber o d'explicar com s'ha desenvolupat una
cinematografia al llarg de cent anys: les sales, els circuits, la publicitat, les distribuïdores, els
programadors, els exhibidors, les productores, i tot allò que es vehicula per escrit i etcètera. De
tot això i de molta altra cosa més n'hi ha arreu, a cada llogarret on el cinema ha estat present
(comercialment, culturalment, educativament, etc.), en arxius, en biblioteques, en museus, en
centres d'estudis, en els caus dels col·leccionistes.
No abunden, però sí que hi ha fullets, opuscles, articles, llibres sobre la història del cinema a
una localitat: poques d'abast global, algunes de caire específic (un cine-club, una sala, una
empresa, una pràctica fílmica, una experiència pedagògica, etc.). Citarem, per agraïment, primer
els que ens han estat enviats amb l'enquesta: Cervera (un valuós article), Granollers (un bon
opuscle) i el Prat de Llobregat (un magnífic llibre), i a continuació, els municipis que ara recordem,
i n'hi deu haver més que en tenen, començant pel pioner en la matèria, El cine en Gerona, del
1943, de Josep Grahit i Grau; Reus-Tarragona, Sant Joan Despí, Sabadell, Terrassa, Mataró,
l'Escala, Olot, Malgrat de Mar, Selva del Camp, Torroella de Montgrí, l'Hospitalet de Llobregat, la
Seu d'Urgell, Vic ...
Així doncs, el camp d'estudi està encetat, però queda molt per fer, molt a descobrir. Creiem
que el progressiu tancament de sales, l'esmorteïment de l'amateurisme i la pràctica desaparició
del cineclubisme i l'independentisme fílmic, haurien de propiciar el salvament, la preservació i la
recerca subsegüent, abans de l'enderrocament d'allò que ja forma part de la història local.
Sovint ens mirem positivament el melic i no arribem a pensar, o no volem saber, què tenen a
fora que sigui nostre, o que tracti de nosaltres, o que s'hi refereixi d'alguna manera o en alguna
mesura. És tant el que s'ha esfumat del patrimoni fílmic català/de Catalunya, que ens urgeix
saber què tenen els altres que ens pertoca o ens interessa, com ara a la Cinémathèque de
Perpinyà, a la Filmoteca Española, a les filmoteques de les autonomies de l'Estat espanyol, per
exemple. I això és feina de gent preguntar, gestionar, fer el seguiment, sistematitzar la informació
i els contactes, perquè al final del trajecte ens ho deixin tot a l'abast. No ens cal un regiment de
recercadors. Potser amb "un caçador de patrimonis", com diria Víctor Alba, 5 en tindríem prou per
a començar.
I el cert i paradoxal és que quan hom s'hi posa de veres, del cistell de les maduixes n'ix més
de l'impensable. Tres casos recents pel que fa a pel·lícules: les diverses troballes o recuperacions
fetes al Maresme per Maria Encarnació Soler i Alomà, des del seu Mataró estant, amb més d'un
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centenar de títols; la primera classificació de films de cineistes d'El Prat de Llobregat i d'imatges
relatives a aqueixa vila, tasca conduïda per l'arxivera municipal Margarida Gómez i lnglada; el
munt d'imatges històriques del Baix Camp, trobades per un equip entusiasta de la vídeofonoteca del Centre de Lectura de Reus, format per Xavier Robert, Josep Estivill, Pedro Nogales
i Manel Rius.

Memòria oral
I què dir si acaréssim la memòria oral (amb els complements enriquidors i substanciosos per
al demà de l'enregistrament verbal, de la fotografia fixa o de la gravació videogràfica) de persones
que han estat professionals del cinema, aquelles que han intervingut en algun dels seus
processos i que encara poden explicar-nos coses, alguna pàgina d'història, si més no la seva?
Alguns exemples, d'entre els que podríem anotar, d'aproximacions (no totes publicades) a
persones de la nostra cinematografia. En alguns casos s'ha emprat la memòria oral a diversos
nivells: els treballs de Joan Francesc de Lasa sobre els pioners Fructuós Gelabert i els germans
Baños; Miquel Porter sobre els polifacètics Adrià Gual i Albert Gasset; Jordi Torras sobre Miquel
lglésias; Lluís Valentí sobre Tomàs Mallol; Esteve Riambau i Mirito Torreiro sobre l'Escola de
Barcelona; Josep Lluís i Falcó sobre músics i acompanyants de sessions de cinema mut arreu
de Catalunya; Ramon Espelt sobre J.J. Bigas Luna; Miquel Raufast sobre els Porchet i sobre
Ignasi F. lquino; Maria Teresa Ros sobre Josep Gaspar; Josep Maria Caparrós sobre Francisco
Elías i sobre Ramon Biadiu; Àngel Quintana sobre operadors de cabina del Gironès i del Baix
Empordà; un servidor sobre Magí Murià, sobre Delmiro de Caralt, sobre Josep Carner-Ribalta,
sobre Tísner o sobre "La Gente Joven del Cine Amateur... "
Hi ha tant a fer, en aqt,Jest camp de la memòria oral, prop de persones que formen part de la
nostra història cinematogràfica, persones que tal vegada guarden poc, que potser no deixaran
res, que en el pitjor cas ja no recorden gaire o que ho recorden desordenadament,
fragmentàriament i incorrecta, que podríem afirmar que està pràcticament per fer i, el poquet que
s'ha fet, ha estat fruit de la dèria personal o la curiositat del qui ho ha portat a terme a pit
descobert.
Recentment han traspassat Àngel Zúñiga i Ignasi F. lquino, per citar només dues figures de
pes, casdascuna en el seu àmbit i, uns anys abans, recordem els traspassos de Ricard Gascon
i de Josep Carner-Ribalta, també dues figures notables. Què en queda d'ells de la imatge fixa,
de la imatge mòbil, dels enregistraments verbals? Què se n'ha fet dels seus patrimonis, els seus
documents, les cartes? No semblaria lògic, claríssim, evident, (i tant!), que el Servei de
Cinematografia i Vídeo de la Generalitat de Catalunya disposés d'un pla de
recerca/salvament/recuperació, que no només s'atansés tard als casos de desaparició que es
produïssin, sinó que s'acostés als supervivents segons criteris d'estat físico-mental, d'edat,
d'importància artístico-industrial-mercantil, etcètera. No ens consta que hi hagi un equip
d'enregistradors-fotògrafs-videoastes que treballin sobre això, ni des de la Generalitat ni des de
les universitats, on el cinema disposa de poltrona, per exemple.
L'historiador de literatura catalana Joaquim Molas deia aquest estiu que "hi ha tres o quatre
temes de moda, com poden ser Espriu, Pla o Rodoreda, però en canvi no hi ha res o gairebé
res sobre Garcés, Clementina Arderiu o l'obra global de Carner." En el camp del cinema podríem
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fàcilment posar ara mateix una tirallonga de noms propis de persones i empreses, també de
temes, i ens quedaríem curts, perquè, i sense voler ara comparar-nos amb la literatura, ni
tampoc amb la música, que està molt pitjor, tot just fa uns pocs anys que s'ha començat, bé
que tímidament, a historiar la nostra cinematografia a la menuda, i ja no tan a l'engrós. I a la
menuda, en l'àmbit local i en l'oral, és on hi ha llacunes immenses, pous a descobrir, deus
inesgotables.

Fonoteques
I, continuant amb la memòria oral cinematogràfica, caldria saber si es conserven en les
fonoteques radiofòniques catalanes (i en les no catalanes) els espais de cinema que s'han anat
succeint al llarg dels anys, com aquell de l'Esteve Bassols i Jordi Torras (RNE), o el de Jaume
Picas (RB), o els de Jaume Figueras, Àlex Gorina, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Joan
Padrol, Joan Pineda, Pepe Nieves, Emili Julià, Ignasi Juliachs, Joan Salvany, Margarida Chapate
i una corda de noms més que es perd al fons del fum de la foscor. I no només pel que ells han
dit, per les seves opinions, crítiques o cròniques d'actualitat, sinó també per les moltíssimes veus
que han passat pels seus micros. Potser alguns d'ells ja han traspassat. Es guarda tot això? I si
es conserva, està tot buidat?
La Fonoteca Històrica - Fundació Jaume Font-, a Barcelona, és l'exemple d'acció individual
i personal en tots els seus extrems, que concentra, per tradició familiar, tots els seus esforços
{humans, espaials, temporals i econòmics) a conservar tot enregistrament relatiu a Catalunya i,
en particular, de les veus de milers de catalans, poc o molt il·lustres, entre els que hi ha gent del
món de l'espectacle, o sigui, de la nostra cinematografia. Això a banda, és clar, disposa de
moltíssims documents en suport paper, en suport pel·lícula i en suport cinta magnètica, que
complementen i enriqueixen encara més el seu patrimoni principal: la fonoteca.
Ara, aquesta mai prou elogiada institució de Jaume Font i Marí-Martí, ja convertida en
Fundació, es coordina, i rep aixopluc de la Generalitat de Catalunya, i sembla que està destinada
a formar part de la Fonoteca de Catalunya, on també hi ha anat a raure el fons històric de Ràdio
Barcelona, sobre els quals ja s'hi treballa a partir d'un pla de deu anys. Però queda molt per fer,
molt per salvar, molt per recuperar i moltes ràdios per contactar arreu del Principat.

Fototeques
On es troba el patrimoni fotogràfic de tema cinematogràfic referit a Catalunya?: cinema
amateur, sales, inauguracions, esdeveniments, rodatges, festes, premis, personatges, festivals ...
a) En arxius/entitats no específicament fotogràfics ("hi han anat a parar... ").
b) En arxius/entitats fotogràfics no específicament cinematogràfics (diaris, revistes, agències,
editorials, etc.).
e) En arxius/entitats cinematogràfics (filmoteca, cinemateques, biblioteques, productores,
agències, festivals, associacions, federacions, gremis, coHeccionistes, laboratoris, cine-clubs,
museus, estudis, etc.).
Per exemple, a les dues biblioteques de cinema que hi ha a Barcelona (Delmiro de Caralt i
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Filmoteca), hi ha milers de fotos que es guarden, però el que no hi ha és el buidat sistemàtic,
que permeti directament i còmoda saber què hi ha d'allò que hom busca. No només és una
tasca informàtica, sinó també requereix de persones preparades i contractades, i no només de
voluntaris simpatitzants desocupats, que sàpiguen extreure el màxim de cada document
-principi aquest aplicable a tot, vingui en el suport que vingui-6 i de temps per a fer el buidat. Per
tant, és un problema que ultrapassa les competències i/o funcions, probablement les capacitats
i els coneixements de bibliotecaris/bibliotecàries o d'arxivers/arxiveres, a menys que s'hi
especialitzin i, així i tot, un servidor no ho acaba de veure clar o no pensa que aquesta sigui la
solució. En fi, deixem anotat el problema en aquests termes.
Més controlables, malgrat la lògica dispersió, serien els arxius de fotògrafs que han fet i fan
foto-fixa en rodatges per Catalunya, o que han seguit i segueixen l'actualitat del món de
l'espectacle tnmic a tall periodístic.
I què dir dels arxius dels diaris i revistes, on hi ha imatges que només es troben allí? De la
mateixa manera que hi ha fotògrafs (i etcètera) que retraten (i etcètera) tot acte oficial fet a portes
tancades i els exhibits a portes obertes, també hi hauria d'haver fotògrafs (i etcètera) que
seguissin i/o perseguissin les verticals, les horitzontals i les ombres d'aquestes petjades del
cinema català/a Catalunya, sigui o no comercial, sigui obra, persona o matèria fungible. Tot és
patrimoni! Tot fa història!
Però és clar, ja devia tenir una mica de raó Xavier Miserachs quan aquest estiu afirmava que
"a Barcelona no hi ha cap entitat que es dediqui a fer un patrimoni fotogràfic, ni tan sols des del
punt de vista històric. L'Arxiu d'Història de la Ciutat guarda fotografies, però sense cap criteri.
Això és una vergonya.[ ... ] No cal inventar res, simplement es tracta de fer el mateix que es fa en
altres llocs." En el cas del cinema, com a mínim hi hauria d'haver un arxiu o una biblioteca que
s'ocupés d'aplegar, classificar i buidar fotografies de la nostra cinematografia, tant de peHícules
com de persones, tant d'empreses com d'entitats.
Convindria, doncs, establir un pla que posés, primer en ordre i després en relació, tots
aquests fons, fitant enrera a mesura que s'avança, perquè malauradament, a voltes, de força
cosa del món del cinema nostrat només en resta una o unes poques fotografies, perquè ha
desaparegut la pel·lícula, s'ha enderrocat la sala, ha mort aquell actor o aquella directora ... per
mil i una causes o raons, la fotografia s'erigeix llavors en l'únic o últim referent.
El tancament d'empreses, cine-clubs i altres, fa que, en la majoria dels casos, els seus
documents (guions, fotos, programació, correspondència, contractes, publicitat, cartells,
declaracions, números de tots colors, etc.) es volatilitzin, es destrueixin (voluntàriament o no) o
vagin a parar, en part, a ca l'amo o a ca l'últim supervivent d'aquell vaixell fantasma amb ales,
que vola cap al mai més. El normal, i l'anàlisi d'això passaria per la sociologia, la psiquiatria, el
patriotisme i la fal·làcia quotidiana. Les empreses del sector no es preocupen d'enviar el que
editen (dossiers de premsa, fotos, campanyes, etc.) en els poquets llocs on tot això es custodia,
ni tampoc de lliurar a qui en tindrà cura, tot allò que el temps ha fet obsolet, s'acumula, ja no
serveix i no dóna calés (paperassa, guions, imatges). I quan van mal dades, raríssimament els
passa pel cap de dipositar-ho tot allí, menys els mobles, és clar, abans de posar el candau, si hi
ha temps, i tocar el pirandó "cames ajudeu-me". Seria llarguíssima, tristíssima, pròlix de fer la
llista del que s'ha perdut d'empreses i de persones del món del cinema a Catalunya. No ha
existit, ni existeix, gaire o suficient consciència de pertinença, de país; tampoc de trascendència,
d'un lloc al món. Això de "és meu i ningú no n'ha de fer res", és un principi que s'hauria
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d'erradicar ja des dels bolquers, no només pel mal que ha fet i fa, sinó pel dubtós, difós bé que
origina. Aleshores, com volem fer història ben feta si hom no pot anar a les arrels de la indústria
o del comerç portes endins?
Qui és el gallard, per exemple, que pot descriure la història del circuit Pedro Balaña. o del grup
CINESA si no té accés al primer paper o no li deixen veure l'últim que ix de la impressora? Qui
és el gallardíssim que s'atreveix a detallar el que va costar en veritat Victòria!, cadascuna de les
tres parts del fresc d'Antoni Ribas, partida per partida, posant en un racó, castigat, allò que diuen
que van valer els papers oficials, les subvencions i el que el diable no sap i a Déu se li va escapar,
rendibilitat inclosa, el seu passi per televisió i el vídeo afegit de trascantó?.

Música

Si tanquem els ulls i parem les orelles, ens podríem preguntar: On es troba la música dels
films, l'escrita i l'enregistrada (no són gaires les bandes de so que s'editen) de producció
catalana i/o de compositors catalans? Com hi ha món, aquest és un camp erm com pocs, sobre
el qual molt ens temem que no hi hagi cap acció en curs, a banda dels comptats estudiosos que
se n'ocupen i del contenidor Fonoteca de Catalunya que guarda allò que els arriba des de fa
anys via dipòsit legal.
Un exemple: fa uns sis mesos, aquí a Girona, es va produir la donació voluntària de la
producció del compositor Salvador Dabau, 54 partitures, entre les quals hi havia la banda sonora
d'El castillo maldito, film del gironí Antoni Varés que es va perdre durant la guerra incivil i del qual
només es conserven algunes parts de la música de Dabau i el guió, que també guardava el
compositor. Ves per on! Doncs això: fortuïtament i miraculosa aqueixos bocins s'han salvat.
Un altre exemple en forma de pregunta: Es conserven les moltes actuacions fetes en la ràdio
i en cinemes d'arreu de Catalunya, i de més enllà també, pel doctor Joan Pineda, el nostre més
gran especialista en acompanyar al piano films muts?

Premsa

Pel que fa a l'inventari de notícies i articles, reportatges i entrevistes, cròniques de festivals i
textos d'opinió publicats en la premsa diària i no diària en qualque idioma relatius a la
cinematografia nostrada, inventari que constituiria el patrimoni documental escrit del cinema
català, complementari als bibliogràfic i hemerogràfic específics, sense oblidar els buidats d'obres
col·lectives que ens afecten, ni els treballs acadèmics de fi de curs o de fi de carrera que ens
pertoquen, aquest és en el seu conjunt un macrotema que, juntament amb el del patrimoni
fílmico-videogràfic, formen part del programa bàsic d'actuació de la Fundació Institut del Cinema
Català pràcticament des del dia de la seva constitució.
Sabem d'algunes iniciatives en aquest sentit, les quals caldria conèixer millor, divulgar i
interrelacionar, abans de posar-se a bastir un projecte concret de nova planta.
Un exemple: les dues biblioteques de cinema ja al-ludides apleguen sistemàticament i
classifiquen una bona part de la premsa diària, en particular la barcelonina, retallant tot el que
parla de manera directa o indirecta sobre cinema.
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Un altre exemple: el Departament de Premsa de la Conselleria de Cultura fabrica cada dia uns
gruixuts dossiers de premsa que són dipositats cada matí, a primera hora, damunt les taules
d'un bon nombre de funcionaris, tècnics, delegats, polítics. Aquí és de suposar que l'aplegament
de notícies i articles relatius al cinema de Catalunya deu ser molt superior al que puguin recollir
juntes les dues biblioteques, senzillament perquè aqueix Departament de Premsa institucional
deu estar lògicament subscrit o rep el bo i el menys bo de la premsa diària i no diària no només
de Catalunya, sinó de moltes més zones i parles.
Per tant, i pel que fa a la nostra cinematografia, d'aquests dipòsits n'hauria de sortir un banc
de dades que faria un gran goig i seria una joia preuadíssima per als estudiosos, periodistes,
historiadors, i lectors interessats.
I què no dir, en la línia d'aplegaments exhaustius, de la feina lenta, callada, constant, fabulosa
que fa cada minut del dia l'Institut Municipal d'Història de Barcelona? Ens consta que des de fa
un temps s'ha reprès el treball de buidar les notícies dels diaris i altres mitjans de comunicació,
tasca que al llarg de la història de Ca l'Ardiaca s'ha anat fent "ara sí, perquè hi ha gent o jubilats
o trasferits que ho podran fer; ara no, perquè ja no donem per més i ja no podem tocar més
fiscorns dels que bufem... " Un servidor, que ha fet un tast en profunditat sobre el món
cinematogràfic català en una colla de calaixos botits de milers de fitxes, només espera i desitja
que aital buidat no s'aturi, que pugui mirar enrera i que recuperi així els anys i les pàgines de
quan això no es va fer, completant-se així la cronologia, encara que es reconstrueixi només a
partir d'alguns (no pas tots, és clar) dels diaris (i revistes) més importants del país (en català i en
castellà). El que avui hi ha a l'abast és utilíssim i fa també força goig, paraula d'exigent.
Un altre pou de notícies és el del Centre de Documentació en Sociolingüística, que sorgeix
com a fusió del fons documental de l'Institut de Sociolingüística Catalana i la biblioteca de la
Direcció General de Política Lingüística, departament que comanda la campanya "Cinema en
Català" (doblatges i subretolats en català}. Tot allò que els cau a les mans, pel que fa al nostre
àmbit, cinema/vídeo/televisió i llengua catalana, ho apleguen, ho classifiquen i al final publiquen
periòdicament un butlletí biblio-hemerogràfic del camp de la seva dedicació diària. Paga la pena
fer-se amb els butlletins o anar-hi per feina.
Un bon exemple forà ens pot servir de guia. Si hom vol estudiar el cinema brasiler, disposa
d'una sèrie de catàlegs hemero-bibliogràfics editats per la Biblioteca Jenny Klabin Segall, del
Museu Lasar Segall de Sao Paulo, incorporat a l'Instituta Brasileiro do Patrimonio Cultural do
Ministério da Cultura. El 1994 ha editat dos gruixuts volums més, que s'afegeixen als deu
anteriors, sèrie iniciada el 1973, que informen de tot allò que hi ha publicat sobre cinema brasiler
quant a directors, pel·lícules, temes, publicacions periòdiques, llibres i tot el que vulgueu , amb
índexs de tota mena. Unes eines magnífiques en informació i de competència professional
bibliotecària impecable.
Aquí, a ca nostra, la primera eina l'ha publicada el Centre d'Investigació de la Comunicació
de la Generalitat de Catalunya, però s'intitula Bibliografia catalana sobre història del cinema, un
llistat provisional de les referències existents al Banc de Dades COMCAT que fou presentat, com
a aportació, a les Primeres Jornades sobre Historiografia Cinematogràfica a Catalunya de la
Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans el 1992. I el mateix Centre
d'Investigació de la Comunicació publicà l'any següent el volum Bibliografia sobre comunicació
social. Vint anys de recerca a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (19 72-1992), que, òbviament conté també referències
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cinematogràfiques. Però ni aquella aportació ni aquesta satisfan allò que fan els brasilers:
l'hemero-bibliografia relativa a la cinematografia catalana i, encara podríem afegir, la relativa a la
cinematografia mundial però escrita en català, per què no?
Les nostres dues biblioteques de cinema abans esmentades només publiquen mensualment
sengles butlletins de novetats bibliogràfiques ingressades, llibres i revistes; que ja està bé, però
no cobreixen aquest camp que nosaltres vindiquem en aquest treball sobre la importància del
qual no cal argumentar, tant per al nostre país com per a la nostra cinematografia.
Hi ha una altra font informativa que no podem silenciar, ans al contrari. És el Butlletí de
Documentació que edita la Secretaria General del Gabinet Tècnic, Secció d'Estudis i
Documentació del Departament de Cultura de la Generalitat. Es va començar a publicar, bé que
modestament, el 1984 i de publicació quadrimestral ha passat a semestral (l'últim volum que ha
vist la llum fins avui és el 23, que correspon al primer semestre d'enguany). Recull fitxes
bibliogràfiques i buidats, les publicacions del Departament de Cultura, els butlletins i les revistes
rebuts al Centre de Documentació, recensions i ressenyes, estudis i dossiers, i es clou amb uns
índexs completíssims. Aquesta eina, bé que no exhaustivament ni completa, conté referències
del camp que a nosaltres ens interessa, però, és clar, és insuficient, perquè toca moltes
disciplines i, doncs, no és monogràfica. No sé si aquest centre seria el que hauria d'endegar la
feina, o haurien de fer-ho les biblioteques citades, o una altra instància, o bé posar-se d'acord
totes elles i sumar informacions i esforços. Caldria estudiar-ho.
Nosaltres, des de la Fundació Institut del Cinema Català, ja hem explicat abans que era un
objectiu prioritari, però fins al dia d'avui no ha passat d'ésser un projecte que sempre que ha
estat avinent, com estem fent aquí a Girona. El problema major sempre sol ser el mateix arreu:
manca de personal capacitat suficient i manca de diners per materialitzar la feina i després
publicar-la, és clar.
Ara voldria comentar breument dues publicacions que els gallecs han editat fruit d'un treball
de recerca sobre el seu patrimoni documental referit a la seva cinematografia: Catalogo dos
fondos cinematograficos nos arquivos públicos ga/egos, 7 que dóna referències trobades en els
arxius públics de les quatre províncies, en un primer i prometedor tast, i Fontes e documentos
sobre cine en Galicia nos arquivos da administración centra/, 8 que dóna referències sobre dades
tècniques, estadístiques, assumptes administratius, etcètera, trobades en l'Arxiu Central de
l'Administració de l'Estat, i sobre pel·lícules gallegues trobades en l'Arxiu del Ministeri de Cultura.
Ha estat una recerca universitària dirigida pel professor d'Història del Cinema de la Universitat de
Santiago de Compostel·la, Angel Luis Hueso Montón. I volem remarcar dues coses: primer, el fet
que hagin estat iniciatives universitàries, i segon, que després s'hagin publicat per a goig d'ells i
lliçó per a altri. Se les farà seves algun departament de cinema de les nostres universitats
catalanes? No perdem l'esperança: siguem optimistes!
Podria semblar, en això del patrimoni escrit i a la llum del que hem assenyalt a tall de mostrari,
que ja estem ben servits o que Déu n'hi do. No és això. El problema rau potser en com posar
en sintonia o harmonitzar els esforços i les línies de treball existents: on caldria un nou esforç, on
una correcció del punt de mira, on la interrelació es fa més necessària i, en definitiva, de quina
manera l'investigador, l'estudiós, l'interessat sap on hi ha nius, què hi ha a cada niu i com hi té
accés. Estem segurs què és més urgent acarar el patrimoni ñlmic abans que posar-nos a millorar
aspectes del documental escrit, però no per això hem de deixar que vagi fent en les condicions
en què avui es troba.
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Escenografia
I per acabar amb aquesta primera part, tot canviant de música, encara que no de melodia,
els voldria explicar un exemple de recerca específica que em va venir a les mans mentre
treballava la ponència.
Resulta que un servidor estava enllestint un llibre de "memòries dictades" (via diàleg) de Tísner
com a escenògraf en el cinema, el teatre, la televisió i la publicitat. Per tant, estava sensibilitzat i
amb les antenes ben esteses damunt el món de l'escenografia a Catalunya. Un bon dia, llegeixo
la columna "Arxius" de l'Avui que, signada per R. Planes i Albets, s'intitula "25.000 imatges de
Catalunya", que parla de l'exposició fotogràfica que s'havia fet dels 25.000 negatius en blanc i
negre que va realitzar el fotògraf vienès, afincat a Barcelona des del 1919, Adolf Zerkowitz
Schlesinger (1884-1972). Al bell mig de la crònica, Planes diu: "Marginalment també va fer
fotografia per a la premsa i decorats de pel·lícules. Carat, no ho sabia! I ara ve la qüestió: Qui ha
fet decorats a Catalunya per al cinema fet aquí? Què es conserva dels materials usats, esbossos,
croquis, maquetes, etcètera? Què de tot això i de tot allò altre que forma part de la feina prèvia
i la plasmació final en estudi o parets enllà dels escenògrafs a Catalunya? Curt i ras: tot per fer,
partim de zero.
I com diem escenografia podríem dir el mateix d'una tirallonga d'oficis/professions tècniques
ilo artístiques que intervenen en el procés de fer films de qualque mena, o en el procés de
distribuir-los, o en el d'exhibir-los, o en el de publicitar-los, etcètera. Deixem-ho anotat, i tant de
bo que aquest "testimoni" sigui agafat per algú, se'l faci seu i es posi a la feina, aquesta o
qualsevulla de les que aquí hem intentat de perfilar mínimament des de la perspectiva
patrimonial, tot fitant l'àmbit local.

Els fons documentals, fílmic i videogràfic
A banda dels comentaris que fins aquí hem fet, que pertoquen i afecten igualment a parts que
ara anem a tractar, hi ha un conjunt de llistats i estadístiques que hem elaborat amb caràcter
informatiu que permetran entendre les limitacions del nostre treball i alhora alguns problemes que
han sorgit. En aquest punt voldria regraciar la col·laboració generosíssima, eficaç i competent de
l'amic Carles José i Solsona, qui ha posat en solfa els quadres informàtics que aquí us oferim.

Zones Geogràfiques

Enquestes trameses

Respostes rebudes

% Respostes/tramesa

Barcelona (ciutat)

129

41

31,78

Barcelona (resta de provincia)

161

30

18,63

Girona (provincia)

102

20

19,61

Ueida (província)

25

5

20,00

118

13

11,02

Tarragona (província)
Països Catalans
TOTAL

25

4,00

110

560
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Centre

Municipi

Comarca

Amics de Besalú i el seu comtat

Besalú

19. Garrotxa

Archivo General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Barcelona

13 Barcelonès

Arxiu Capnular de la Catedral de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu de la Corona d'Aragó

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu del Palau de Peralada

Peralada

02. M Empordà

Arxiu del Parlament de Catalunya

Barcelona

13.Barcelonès

Arxiu d'Àudio-visuals de la Generalitat de Catalunya (filmoteca)

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu d'Història de Castellar del Vallès

Castellar del Vallès

40. Vallès Occidental

Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona

Girona

20. Gironès

Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Galó

Santa Coloma de Queralt

16. Conca de Barberà

Arxiu General de la Diputació de Girona

Girona

20. Gironès

Arxiu Històric de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Històric Casa de Misericòrdia de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Històric Comarcal de Berga

Berga

14. Berguedà

Arxiu Històric Comarcal de Cervera

Cervera

32. Segarra

Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners

34.Selva

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega

Tàrrega

38. Urgell

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa

Terrassa

40. Vallès Occidental

Arxiu Històric de Girona

Girona

20. Gironès

Arxiu Històric de la Conc

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Històric de les Valls d'Àneu

Esterri d'Àneu

26. Pallars Sobirà

Arxiu Històric de l'Hospitalet - Museu de I'Hospnalet

L'Hospnalet de Uobregat

13. Barcelonès

Arxiu Històric de Ueida

Ueida

33. Segrià

Arxiu Històric de Sabadell

Sabadell

40. Vallès Occidental
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Centre

Municipi

Comarca

Arxiu Històric de Sitges

Sitges

17. Garraf

Arxiu Històric de Tarragona

Tarragona

36. Tarragonès

Arxiu Històric Municipal de Rgueres

Rgueres

02. Alt Empordà

Arxiu Històric Municipal de Súria

Súria

07. Bages

Arxiu Històric Port de Tarrag011a

Tarrag011a

36. Tarragonès

Arxiu Municipal de Begur

Begur

1O. Baix Empordà

Arxiu Municipal de Calaf

Calaf

08. Baix Camp

Arxiu Municipal de Calonge

Calonge

10. Baix Empordà

Arxiu Municipal de la Llagosta

la Uagosta

41. Vallès Oriental

Arxiu Municipal de la Sènia

la Sènia

22. Montsià

Arxiu Municipal de l'Escala

l'Escala

02. Alt Empordà

Arxiu Municipal de l'Espluga de Francolí

l'Espluga de Francolí

16. Conca de Barberà

Arxiu Municipal de Uagostera

Uagostera

20. Gironès

Arxiu Municipal de Ueida

Ueida

33. Segrià

Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

Malgrat de Mar

21. Maresme

Arxiu Municipal de Mataró

Mataró

21. Maresme

Arxiu Municipal de Palafrugell

Palafrugell

1O. Baix Empordà

Arxiu Municipal de Palamós

Palamós

10. Baix Empordà

Arxiu Municipal de Parets del Vallès

Parets del Vallès

41. Vallès Oriental

Arxiu Municipal de Pineda de Mar

Pineda de Mar

21. Maresme

Arxiu Municipal de Rubí

Rubí

40. Vallès Occidental

Arxiu Municipal de Sa~

Salt

20. Gironès

Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

40. Vallès Occidental

Arxiu Municipal de Sant V1C811Ç dels Horts

Sant V1C811Ç dels Horts

11 . Baix Llobregat

Arxiu Municipal de Valls

Valls

01. Alt Camp

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

Barcelona

13. Barcelonès
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Centre

Municipi

Comarca

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Municipal del Disctricte de Sant Martí

Barcelona

13. Barcelonès

Arxiu Municipal del Prat de Uobregat

El Prat de Uobregat

11. Baix Uobregat

Arxiu Nacional de Catalunya

Barcelona

13. Barcelonès

Arxius Nacionals d'Andorra

Andorra la Vella

Andorra

Associació Cultural Cavall Fort - Drac Màgic - Rialles

Barcelona

13. Barcelonès

Associació Cutturèl de Granollers

Granollers

41. Vallès Oriental

Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya

Barcelona

13. Barcelonès

Biblioteca de Cinema "Delmiro de Caralt"

Barcelona

13. Barcelonès

Biblioteca de la Rlmoteca

Barcelona

13. Barcelonès

Biblioteca del Mil·lenari

Sant Cugat del Vallès

40. Vallès Occidental

Biblioteca d'Art de la Universttat de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Biblioteca "Delta de l'Ebre"

Dettebre

09. Baix Ebre

Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Biblioteca General d'Història de l'Art

Barcelona

13. Barcelonès

Biblioteca Popular de Valls

Valls

01. MCamp

Biblioteca Pública de Tarragona

Tarragona

36. Tarragonès

Biblioteca Museu Balaguer

Vilanova i la Gettrú

17. Garraf

Cartoteca de Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya

Barcelona

13. Barcelonès

Central de Préstec de l'Àrea de Recursos i Documentació

Barcelona

13. Barcelonès

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

Ripoll

31. Ripollès

Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universttat de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Centre d'Estudis Santjustenencs

Sant Just Desvem

11. Baix Uobregat

Centre de Recursos Pedagògics

Santa Coloma de Gramanet

13. Barcelonès
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Centre

Municipi

Comarca

Centre Promotor de la Imatge

Barcelona

13. Barcelonès

Cine Club Valls

Valls

01. Alt Camp

Comissió lnterdepartamental de Mttjans Àudio-visuals

Barcelona

13. Barcelonès

Consorci per a la Normalització Ungüística

Barcelona

13. Barcelonès

Departament d'Arxiu

Santa Coloma de Gramanet

13. Barcelonès

Departament de Benestar Social

Barcelona

13. Barcelonès

Federació Catalana de Cine-Clubs

Barcelona

13. Barcelonès

Fonoteca de Catalunya

Barcelona

13. Barcelonès

Foto-Cine B.B. (Bemat Berga}

Barcelona

13. Barcelonès

Fundació Jaume Font - Fonoteca Històrica

Barcelona

13. Barcelonès

Fundació Privada lnstttut del Cinema Català

Barcelona

13. Barcelonès

Fundació Roca Gales

Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

13. Barcelonès

Grup de Col-laboradors del Museu de Rubí

Rubí

40. Vallès Occidental

Institut del Cinema Català, SA

Barcelona

13. Barcelonès

InstiTut d'Estudis Penedesencs

Vilanova i la Geltrú

17. Garraf

Junta dels Museus de l'Arxiu de l'Ajuntament de Banyoles

Banyoles

28. Pla de l'Estany

Museu de Badalona

Badalona

13. Barcelonès

Museu de la Vida Rural

l'Espluga de Francolí

16. Conca de Barberà

Museu del Cinema- Col·lecció Cinematogràfica Tomàs Mallol

Torroella de Fluvià

02. A~

Museu d'Art Modem de Tarragona

Tarragona

36. Tarragonès

Museu Episcopal de Vic

Vic

24. Osona

Museu i Axiu Municipal de Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí

1O. Baix Empordà

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Tarragona

36. Tarragonès

Museu Torre Balldovina - Arxiu Històric Municipal

Santa Coloma de Gramanet

13. Barcelonès

Fundació Serveis de Cu~ra

Popular
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Centre

Municipi

Comarca

Organisme Autònom Local de Gestió Tributària

Barcelona

13. Barcelonès

Pedagogia de l'Espectacle

Terrassa

40. Vallès Occidental

Port de Barcelona

Barcelona

13. Barcelonès

Programa de difusió àudio-visual

Barcelona

13. Barcelonès

Servei d'Imatge i Comunicació Àudio-visual

Girona

20. Gironès

Servei Geològic de Catalunya

Barcelona

13. Barcelonès

Societat Recreativa "El Retiro"

Sitges

17. Garraf

Terracota - Museu de Ceràmica de la Bisbal

La Bisbal d'Empordà

10. Baix Empordà

Municipi

Centre

Comarca

Badalona

Museu de Badalona

13. Barcelonès

Barcelona

Archivo General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu de la Corona d'Aragó

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu del Parlament de Catalunya

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu d'Àudio-visuals de la Generalitat de Catalunya (Filmoteca)

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Històric Casa de Misericòrdia de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Històric de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Històric de laCONC

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

13. Barcelonès

Província de Barcelona
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DECENtAE&.lRER PROVINbtES I PEFfMUNICtPts·.: .::
Municipi

Centre

Comarca

Barcelona

Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

13. Barcelonès

Barcelona

Arxiu Nacional de Catalunya

13. Barcelonès

Barcelona

Associació Cultural Cavall Fort - Drac Màgic - Rialles

13. Barcelonès

Barcelona

Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya

13. Barcelonès

Barcelona

Biblioteca de Cinema "Delmiro de Carall"

13. Barcelonès

Barcelona

Biblioteca de la Filmoteca

13. Barcelonès

Barcelona

Biblioteca d'Art de la Universitat de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Biblioteca General d'Història de l'Art

13. Barcelonès

Barcelona

Cartoteca de Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya

13. Barcelonès

Barcelona

Central de Préstec de l'Àrea de Recursos i Documentació

13. Barcelonès

Barcelona

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Centre Promotor de la Imatge

13. Barcelonès

Barcelona

Comissió lnterdepartamental de Mitjans Àudio-visuals

13. Barcelonès

Barcelona

Consorci per a la Normalització Ungüística

13. Barcelonès

Barcelona

Departament de Benestar Social

13. Barcelonès

Barcelona

Federació Catalana de Cine-Clubs

13. Barcelonès

Barcelona

Fonoteca de Catalunya

13. Barcelonès

Barcelona

Foto-Cine B. B. (Bernat Berga)

13. Barcelonès

Barcelona

Fundació Jaume Font - Fonoteca Històrica

13. Barcelonès

Barcelona

Fundació Privada Institut del Cinema Català

13. Barcelonès

Barcelona

Fundació Roca Gales

13. Barcelonès

Barcelona

Fundació Serveis de Cu~ra

Popular
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Municipi

Centre

Comarca

Barcelona

Institut del Cinema Català, S.A.

13. Barcelonès

Barcelona

Organisme Autònom Local de Gestió Tributària

13. Barcelonès

Barcelona

Port de Barcelona

13. Barcelonès

Barcelona

Servei Geològic de Catalunya

13. Barcelonès

Berga

Arxiu Històric Comarcal de Berga

14. Berguedà

Calaf

Arxiu Municipal de Calaf

08. Baix Camp

Castellar del Vallès

Arxiu d'Història de Castellar del Vallès

40. Vallès Occidental

El Prat de Uobregat

Arxiu Municipal del Prat de Uobregat

11. Baix Uobregat

Granollers

Associació Cuttural de Granollers

41. Vallès Oriental

La Uagosta

Arxiu Municipal de la Uagosta

41. Vallès Oriental

L'Hospitalet de Uobregat

Arxiu Històric de l'Hospitalet- Museu de l'Hospitalet

13. Barcelonès

Malgrat de Mar

Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

21. Maresme

Mataró

Arxiu Municipal de Mataró

21. Maresme

Parets del Vallès

Arxiu Municipal de Parets del Vallès

41 . Vallès Oriental

Pineda de Mar

Arxiu Municipal de Pineda de Mar

21. Maresme

Rubí

Arxiu Municipal de Rubí

40. Vallès Occidental

Rubí

Grup de CoHaboradors del Museu de Rubí

40. Vallès Occidental

Sabadell

Arxiu Històric de Sabadell

40. Vallès Occidental

Sant Cugat del Vallès

Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

40. Vallès Occidental

Sant Cugat del Vallès

Biblioteca del Mil·lenari

40. Vallès Occidental

Sant Just Desvern

Centre d'Estudis Santjustenencs

11 . Baix Uobregat

Sant VICenÇS dels Horts

Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts

11. Baix Uobregat

Santa Coloma de Gramanet

Centre de Recursos Pedagògics

13. Barcelonès

Santa Coloma de Gramanet

Departament d'Arxiu

13. Barcelonès

Santa Coloma de Gramanet

Museu Torre Balldovina - Arxiu Històric Municipal

13. Barcelonès

Sitges

Arxiu Històric de Sitges

17. Garraf
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Municipi

Centre

Comarca

Societat Recreativa "El Retiro·

17. Garraf

Súria

Arxiu Històric Municipal de Súria

07. Bages

Terrassa

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa

40. Vallès Occidental

Terrassa

Pedagogia de l'Espectacle

40. Vallès Occidental

Vic

Museu Episcopal de Vic

24. Osona

Vilanova i la Geltrú

Biblioteca Museu Balaguer

17. Garraf

Vilanova i la Ge~rú

Institut d'Estudis Penedencs

17. Garraf

Banyoles

Junta dels Museus i de l'Arxiu de l'Ajuntament de Banyoles

21. Pla de l'Estany

Begur

Arxiu Municipal de Begur

1O. Baix Empordà

Besalú

Amics de Besalú i el seu Comtat

19.Garrotxa

Calonge

Arxiu Municipal de Calonge

10. Baix Empodà

Rgueres

Arxiu Històric Municipal de F¡gueres

02. M Empordà

Girona

Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona

20. Gironès

G~ona

Arxiu General de la Diputació de Girona

20. Gironès

Girona

Arxiu Històric de Girona

20. Gironès

Girona

Servei d'Imatge i Comunicació Àudio-visual

20. Gironès

La Bisbal d'Empordà

Terracota - Museu de Ceràmica de la Bisbal

1O. Baix Empordà

L'Escala

Arxiu Municipal de l'Escala

02. M Empordà

Uagostera

Arxiu Municipal de Uagostera

20. Gironès

Palafrugell

Arxiu Municipal de Palafrugell

10. Baix Empordà

Palamós

Arxiu Municipal de Palamós

1O. Baix Empordà

Peralada

Arxiu del Palau de Peralada

02. M Empordà

Ripoll

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

31. Ripollès

ges
S~

Província de Girona
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Municipi

Centre

Comarca

Salt

Arxiu Municipal de Salt

20. Gironès

Santa Coloma de Farners

Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners

34.Selva

Torroella de Fluvià

Museu del Cinema - CoHecció Cinematogràfica Tornàs Mallol

02. Alt Empordà

Torroella de Montgrí

Museu i Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí

1O. Baix Empordà

Cervera

Arxiu Històric Comarcal de Cervera

32. Segarra

Esterri d'Àneu

Arxiu Històric de les Valls d'Àneu

26. Pallars Sobirà

Lleida

Arxiu Històric de Lleida

33. Segrià

Lleida

Arxiu Municipal de Lleida

33.Segrià

Tàrrega

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega

38. Urgell

Dettebre

Biblioteca ·oetta de l'Ebre"

09. Baix Ebre

La Sènia

Arxiu Municipal de la Sènia

22. Montsià

L'Espluga de Francolí

Arxiu Municipal de l'Espluga de Francolí

16. Conca de Barberà

L'Espluga de Francolí

Museu de la Vida Rural

16. Conca de Barberà

Santa Coloma de Queratt

Arxiu Galó

16. Conca de Barberà

Tarragona

Arxiu Històric de Tarragona

36. Tarragonès

Tarragona

Arxiu Històric Port de Tarragona

36. Tarragonès

Tarragona

Biblioteca Pública de Tarragona

36. Tarragonès

Tarragona

Museu d'Art Modem de Tarragona

36. Tarragonès

Tarragona

Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona

36. Tarragonès

Valls

Arxiu Municipal de Valls

01. Alt Camp

Província de Lleida

Província de Tarragona
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Valls

Biblioteca Popular de Valls

01. Alt Camp

Valls

Cine-Club Valls

01. Alt Camp

Andorra la Vella

Arxius Nacionals d'Andorra

Andorra

Municipi

Comarca

Andorra

Nombre

%Prov.

%Cat.

1,41

0,92

57,75

37,61

Província de Barcelona
Badalona

13. Barcelonès

Barcelona

13. Barcelonès

Berga

14. Berguedà

1,41

0,92

Calaf

08. Baix Camp

1,41

0,92

Castellar del Vallès

40. Vallès Occidental

1,41

0,92

El Prat de Uobregat

11. Baix Uobregat

1,41

0,92

Granollers

41. Vallès Oriental

1,41

0,92

La Uagosta

41. Vallès Oriental

1,41

0,92

L'Hospitalet de Uobregat

13. Barcelonès

1,41

0,92

Malgrat de Mar

21 . Maresme

1,41

0,92

Mataró

21. Maresme

1,41

0,92

Parets del Vallès

41. Vallès Oriental

1,41

0,92

Pineda de Mar

21. Maresme

1,41

0,92

Rubí

40. Vallès Occidental

2,82

1,83

Sabadell

40. Vallès Occidental

1,41

0,92

41

2
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NOMBRE DE CENTRES PER PROVfNCIES I PER MUNICIPIS

Municipi

Comarca

Sant Cugat del Vallès

40. Vallès Occidental

Sant Just Desvern

Nombre

%Prov.

%Cat.

2,82

1,83

11. Baix Uobregat

1,41

0,92

Sant Vicenç dels Horts

11. Baix Uobregat

1,41

0,92

Santa Coloma de Gramanet

13. Barcelonès

3

4,23

2,75

17. Garraf

2

2,82

1,83

1,41

0,92

2,82

1,83

1,41

0,92

2

2,82

1,83

71

100,00

65,14

S~

ges

Súria

07. Bages

Terrassa

40. Vallès Occidental

Vic

24.0sona

Vilanova i la Ge~rú

17. Garraf

2

2

24 municipis província de Barcelona

Província de Girona
Banyoles

28, Pla de l'Estany

5,00

0,92

Begur

10. Baix Empordà

5,00

0,92

Besalú

19. Garrotxa

5,00

0,92

Calonge

10. Baix Empordà

5,00

0,92

F¡gueres

02. Alt Empordà

5,00

0,92

Girona

20. Gironès

20,00

3,67

La Bisbal d'Empordà

10. Baix Empordà

5,00

0,92

L'Escala

02. Alt Empordà

5,00

0,92

Uagostera

20. Gironès

5,00

0,92

Palafrugell

1o. Baix Empordà

5,00

0,92

Palamós

10. Baix Empordà

5,00

0,92

Peralada

02. Alt Empordà

5,00

0,92

Ripoll

31. Ripollès

5,00

0,92

Salt

20. Gironès

5,00

0,92

4
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Municipi

Comarca

Santa Coloma de Farners

Nombre

%Prov.

%Cat.

34. Selva

5,00

0,92

Torroella de Ruvià

02. Alt Empordà

5,00

0,92

Torroella de Montgrí

10. Baix Empordà

5,00

0,92

100,00

18,35

17 municipis província de Girona

20

Província de Lleida
Cervera

32. Segarra

20,00

0,92

Esterri d'Àneu

26. Pallars Sobirà

20,00

0,92

Lleida

33. Segrià

40,00

1,83

Tàrrega

38. Urgell

20,00

0,92

100,00

4,59

2

5

4 municipis província de Lleida

Província de Tarragona
Dettebre

09. Baix Ebre

7,69

0,92

La Sènia

22. Montsià

7,69

0,92

L'Espluga de Francolí

16. Conca de Barberà

15,38

1,83

Santa Coloma de Queralt

16. Conca de Barberà

7,69

0,92

Tarragona

36. Tarragonès

5

38,46

4,59

Valls

01. Alt Camp

3

23,08

2,75

13

100,00

11,93

2

6 municipis província de Tarragona

Total Catalunya

51 municipis

109

Andorra
Andorra la Vella

Andorra

Total

52 municipis

110

75

100,00
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Comarca

Centres

01. Alt Camp

3

2,75

02. Alt Empordà

4

3,67

4

7,84

03. Alt Penedès

o
o
o
o

0,00

o

0,00

0,00

O,

0,00

0,00

o
o

0,00

04 Alt Urgell
05. Alta Ribagorça
06. Anoia

%Cent. /Cat.

0,00

Municipis

% Mun./Cat.

1,96

0,00

07. Bages

0,92

1,96

08. Baix Camp

0,92

1,96

09. Baix Ebre

0,92

1,96

1O. Baix Empordà

6

5,50

6

11,76

11. Baix Uobregat

3

2,75

3

5,88

12. Baix Penedès

o

0,00

o

0,00

13. Barcelonès

46

42,20

4

7,84

14. Berguedà

0,92

1,96

15. Cerdanya

o

0,00

o

0,00

16. Conca de Barberà

3

2,75

2

3,92

17. Garraf

4

3,67

2

3,92

18. Garrigues

o

0,00

o

0,00

19. Garrotxa

0,92

1,96

20 Gironès

6

5,50

3

5,88

21. Maresme

3

2,75

3

5,88

22. Montsià
23. Noguera

0,92

o

0,00

24.0sona
25. Pallars Jussà

1,96

o

0,92

o

0,00

26. Pallars Sobirà

0,92
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0,00
1,96

o

0,00
1,96
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NOMBRE DE CENTRES PER COMARQUES
Comarca

Centres

27. Pla d'Urgell

o

%Cent. /Cat.

0,00

30. Ribera d'Ebre

o

o
o

0,00
0,00

% Mun. /Cat.

0,00
1,96

0,92

28. Pla de l'Estany
29. Priorat

Municipis

o
o

0,00
0,00

31. Ripollès

0,92

1,96

32.Segarra

0,92

1,96

1,83

1,96

0,92

1,96

33. Segrià

2

34. Selva

35. Solsonès

o

0,00

36. Tarragonès

5

4,59

37. Terra Alta

o

0,00

38. Urgell

o

0,00
1,96

o

0,92

0,00
1,96

39. Vall d'Aran

o

0,00

o

0,00

40. Vallès Occidental

8

7,34

5

9,80

41. Vallès Oriental

3

2,75

3

5,88

Catalunya

109

100,00

51

100,00

Andorra
Total

52

110
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Tipus d'entitat

Centres

% Centres/Total

01 Arxius històrics

31

28,18

02. Arxius municipals

29

26,36

03. Museus i coHeccionistes

10

9,09

04. Biblioteques

10

9,09

05. Cine-clubs i serveis públics

11

10,00

06. Arxius administratius

4

3,64

07. Centres i instiMs d'estudis

6

5,45

08. Fundacions

4

3,64

09. Productores

3

2,73

10. Arxiu d'Àudio-visuals-Rimoteca I
Arxiu de Produccions de la Generalijat

2

1,82

Total

110

100,00

NOMBRE DE DQCI.JMENTS; REl·ÚCULES .t VfO.EOS
,._~

Documents

Nombre de Documents

Ui bres

25.124

Cartells

Nombre de Rims

Films

Vídeos

Nombre de Vídeos

Films en 8mm

217

U-Matic

4.498

Rims en Súper 8

458

Beta

1.110

Programes

3.323

Films en 9 i mig

181

VHS

15.142

Publicacions

4.830

Rims en 16 mm

857
D'a~res

20.000

Films en 35 mm

1.118

Recull de Premsa
Fotografies
Aparells
D'altres documents
Total Documents

130.614
D'a~res

tipus de films

238

tipus de vídeo

24

48

9.356
669
198.414

Total Films

2.879
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Total Vídeos

16.514
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Nombre

Tipus de patrimoni que tenen:
Documents

Films

Vídeos

•sí

• sí

• sí

Tenen tots tres tipus de patrimoni àudio-visual

%s/ Total

17

15,45

17

15,45

.Sí

•sí

O No

6

5,45

•sí

O No

• sí

12

10,91

O No

•sí

•sí

11

10,00

29

26,36

Tenen dos dels tres tipus de patrimoni àudio-visual
•sí

D Np

O No

17

15,45

O No

•sí

O No

5

4,55

O No

O No

• sí

22

20,00

44

40,00

20

18,18

20

18,18

110

100.00

Tenen un dels tres tipus de patrimoni àudio-visual

DNo

D No

O No

No tenen cap tipus de patrimoni àudio-visual
TOTAL

Tenen patrimoni

Documents

Films

Vídeos

38

61

En nombre definit

28

En nombre indefinit

24

Total sí

52

38

62

Total no

58

72

48

110

110

110

Total de respostes

o
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Repassant les llistes d'adreces enviades, sabem perfectament que hi ha força centres que
disposen de fons, cosa òbvia per altra banda. Una solució hauria estat anar-los-hi al darrera,
insistir-hi, però ja podeu imaginar que aqueixa és una tasca que ens depassava, si bé només
l'hem realitzada en casos comptats de Barcelona i Girona que ens semblava que per la seva
importància patrimonial i representativa dins del sector corresponent no podien faltar (cas de
Barcelona), i també pel fet que se celebraven les Jornades precisament en la seva ciutat (Girona).
Ara bé, tot amb tot hem preferit recuperar els que puguem quan realitzem la segona i la tercera
fase de l'enquesta (biblioteques i museus), afegint-hi una carta específica dient-los que "encara
hi són a temps ... ". Aleshores també podrem ser més selectius i trucar a qui considerem que
mereix el nostre interès pel patrimoni que intuïm que conserven.
No voldríem ara, però, fer una relació de les entitats que considerem que paga la pena de
tenir en compte, per allò de no senyalar i pel que acabem de manifestar, però sí que n'hi ha que
representen, i a voltes pràcticament monopolitzen, un sector concret del món del cinema, encara
que sigui minoritari, raó de més que ens obligarà a posar-nos-hi en contacte al seu moment.
En base a l'enviament que vam fer, és lògic que els qui més han contestat hagin estat els
arxius (històrics, municipals i administratius), per bé que tampoc ens han contestat molts dels
que es troben en una situació semblant als que ens han enviat els seus papers. Ens ha sorprès
que els centres d'estudis hagin estat una mica gasius a l'hora de contestar, i això que el cens
complet dels existents a Catalunya formava part del gruix d'adreces enviades. En la segona o
tercera tongada mirarem de recuperar tots els que puguem, ja que no voldríem deixar fora ningú
que tingui, o que creiem que tingui, quelcom del nostre interès.

Fons documental
Voldríem dir, d'entrada, que ens pensem que no s'ha entès del tot bé l'apartat de l'enquesta
"Fons documental", perquè sabem que hi ha moltes entitats que disposen de fons
cinematogràfics en suport paper, o que sospitem que n'haurien de tenir per una lògica aplicada
en casos semblants, i que ens diuen que no tenen res. O moltes, que sí que contesten l'apartat,
però que ho simplifiquen tant que no acabes de saber ben bé què tenen, o no indiquen
quantitats, o no aporten les dades extremes dels documents que relacionen. En algun moment
vam estar temptats de telefonar i intentar de precisar un xic més, tant en casos de silenci
incomprensible com d'ambigüitat palesa. Caldrà, doncs, introduir alguns matisos en la pròxima
tongada d'enquestes per a què això no es torni a produir.
De tota manera, en aquest apartat sovint es donen arguments per a explicar l'estat en què es
troba el fons, com ara: personal insuficient, la qual cosa obliga primer a atendre les necessitats
diàries i les prioritats del centre abans d'altres seccions no gaire sol·licitades, una argumentació
que va aparellada sempre amb la manca de temps, o a voltes d'espai, per donar a aquella secéió
personalitat pròpia i, doncs, promocionar-la convenientment.
Un altre argument que hem recollit és que són els mateixos usuaris els qui se les heuen amb
allò no classificat, o no catalogat, o no buidat. En fi, explicacions o excuses prosaiques que tots
coneixem i patim, però també -i això ha estat detectat en alguns casos- poc professionalisme
o poca preparació per part de bibliotecàries i arxivers a l'hora de contestar l'enquesta; perquè
veus clarament que no només l'han contestada d'una esgarrapada, això vol dir que no l'han
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contestada bé, sinó que denotes mancances en el lèxic i deficiències en les dades bàsiques
subministrades.
Dir que "tenim 24 vídeos" o "videus-1990-18 unitats" (sic) i no acompanyar-ho amb la llista
detallada pot ser un exemple il·lustratiu d'entre els molts que podem aportar. Quan algú parla o
escriu sobre temes que no coneix bé, ho detectes, i tots hi estem exposats. Com també
detectes qui es troba més a gust en el suport paper però no sap navegar entre d'altres suports.
Un cas curiós és el de qui guarda els vídeos en capses, i a mesura que es van omplint n'obre
de noves. I a l'hora de facilitar la relació general, caixa per caixa, trobes claríssimament
repeticions o entrades de peces iguals però amb lleugeres variacions en la denominació o amb
abreujaments.
Deixem les anècdotes crítiques en aquest punt, tot i que sabem que no descobrirem res de
l'altre món, si bé de vegades hom pensa: "Hi ha el que hi ha, i encara gràcies que hagin
contestat."
En el camp documental es donen a conèixer uns fons que considerem importants i que fan
referència a documentació administrativa, sindical, contribució industrial de sales, recaptació
d'impostos, aranzels, certificacions, registres, permisos, informes, inspeccions, etcètera, sobre
indústries o comerços del món cinematogràfic, és a dir, l'aparell econòmic i de compliment
legislatiu, reglamentari, de com funcionen les infrastructures que fan possible la producció i
l'espectacle fílmic en una localitat, en un país. És un fons documental divers importantíssim que
prové d'ajuntaments, diputacions, la Generalitat, cambres de comerç i indústria, col·legis
professionals, delegacions provincials de ministeris de l'Estat, i no només el de Cultura, governs
civils, etcètera, i que sovint els historiadors o estudiosos no solen tenir en compte, i encara
menys els crítics i els gacetillers del camp de l'espectacle. Ens satisfà, doncs, haver rebut
algunes enquestes que n'informen, i al seu moment, quan classifiquem per temes tot el material
que hem rebut, divulgarem llur existència.
Una conclusió que ja voldríem aportar en forma de recomanació és la conveniència que es
publiquin díptrics, tríptics o guies explicatives de l'origen dels arxius i els fons que conserven. En
aquest sentit voldríem destacar, d'entre els enviats, el model de l'Arxiu Municipal del Districte de
Sant Martí (de Provençals), publicat per l'Ajuntament de Barcelona, que descriu la història de l'arxiu,
els diversos fons patrimonials que custodia, les activitats que realitza i les publicacions pròpies.
Això lliga amb una actitud que no estem segurs que abundi gaire, per allò que dèiem de la
manca de temps i de personal. És la que els arxius (municipals, històrics), biblioteques, centres
d'estudis, i altres organismes, surtin al carrer a contactar i a conquerir alhora gent que -en el
nostre cas- ha portat cine-clubs, o ha fet cinema amateur, o ha regit alguna associació o
agrupació de cineistes, o ha dirigit o és propietària d'alguna sala comercial, o ha tingut alguna
empresa cinematogràfica del sector que sigui; i que, avui, tot el material d'aquestes agrupacions
ha desaparegut i, aquesta gent no ha fet dipòsit o donació dels seus fons. Aital actitud faria que
se salvessin molts fons i, també, moltes pel-lícules, com hi ha casos que ho certifiquen, perquè
ara allò ja no interessa a qui ho conserva, o perquè als hereus encara els interessa menys o no
saben què fer-ne. Abans de la dispersió, de la destrucció o de la venda, caldria que aqueixa
actitud salvífica que mira fonamentalment de recuperar i preservar la història local "del que sia"
representés el seu paper actiu d'intermediari present entre l'ahir i el demà.
Algunes enquestes ens han dit que el centre coneix gent del llogarret que va fer alguna cosa
o va tenir allò altre de cinema, però res més. Cal passar a l'acció, si es pot, és clar, abans que
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succeeixi -i acabo parlant d'un desastre- allò que va passar en una ciutat: que un foc fortu'¡l va
cremar unes dependències d 'un local on, entre altres materials, hi havia una bona col·lecció de
cartells publicitaris de films exhibits a la localitat.

Fons cinematogràfic
Sobre la variada i complexa problemàtica de localitzar, recuperar, catalogar, restaurar, protegir,
conservar o preservar i exhibir o no films per part dels arxius que tenen competència i possibilitat
tècnica de fer-ho correctament, ja en parlarà el company Antoni Giménez i Riba, conservador de
l'Arxiu d'Àudio-Visuals de la Generalitat de Catalunya. 10
Amb tot, no voldríem passar per alt unes paraules d'Alfonso del Amo y García, pronunciades
en aquest mateix fòrum de Girona, el 1992, el text complet de la seva intervenció el trobaren en
el volum de les Segones Jornades Antoni Varés: "Les filmoteques van néixer perquè la
cinematografia havia canviat i el canvi deixava fora tot el cinema mut [... ] Les filmoteques han
evolucionat tecnològicament i en cadascuna de les seves missions, fins a abastar ja la
investigació, no només sobre les pròpies peHícules, sinó també sobre aspectes de la
cinematografia pròpia o local o d'altres, i finalment la publicació[ ... ] També els arxius que tenen
imatges mòbils havien d'evolucionar: de només conservar s'ha de passar a difondre i a
possibilitar la recerca, això a banda de recuperar el que els correspon del local, del país o a voltes
de l'especialitat major que serven.".
Una vegada més, doncs, i per persona tan autoritzada en aquest camp com és Alfonso del
Amo, es posa l'accent en tres activitats complementàries de tota filmoteca i a les quals nosaltres
ja ens hem referit en diversos apartats: la recerca, la publicació i l'àmbit local.
Sobre el local, no insistiré més, perquè ha quedat clar i català. Sobre la recerca, doncs és el
que estem fent amb el nostre treball de camp: preguntar per saber què hi ha, on es troba i com
es conserva. I sobre la publicació, doncs és el que volem fer quan hàgim acabat els tres trams
de consulta.
Del segon aspecte, i a llum de les dades obtingudes, ja veiem que els fons fílmics no són
gaires, cosa lògica per altra banda, però el que s'haurà de destriar del conjunt aportat, pel que
fa al patrimoni català, és el que són produccions locals, produccions amateurs, produccions
independents, producccions institucionals i produccions comercials, deixant al marge les altres
produccions que es conserven de procedència aliena.
Una vegada realitzada la tria estarem en condicions de passar a una nova classificació: la
temàtica, no només pels ítems més obvis, sinó també prestant una especial atenció als films
antics, especialment de l'època muda, perquè aquests són lògicament els que més ens
interessa preservar i salvaguardar del deteriorament físic que sempre pateixen. Una solució per
aquest cas és que uñ cop restaurats, es passin a suport videogràfic perquè puguin visionar-los
els estudiosos o qualsevol persona interessada.
Del gruix de respostes sobre els fons fílmics, voldríem fixar-nos en un problema que sovint
s'esmenta: la manca de projectors adequats i la carència d'una sala condicionada on es puguin
visionar. Això fa que en alguns casos es conservin pel·lícules que no s'han pogut veure encara.
Quan més endavant comentem algunes enquestes, les que considerem de més interès per
diversos conceptes, ja tornarà a aparèixer aquest i d'altres problemes.
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A banda dels que han contestat, de les adreces enviades, queden alguns centres que intuïm
que tenen peHícules i que, per tant, haurem de contactar més endavant. Però encara hi ha una
altra feina que voldríem dibuixar servint-nos d'alguns exemples.
L'activitat exhibidora del Festival de Cinema i Televisió de Girona (sisena edició el 1994), de
revisar autors gironins i de posar a competició films/vídeos recents, implica tocar moltes tecles
d'arreu de la província; això vol dir anar fent un cens de cineistes, cineastes i videoastes locals
de l'antigor a la modernor. Estaria bé, i molts ho agrairíem, que així com ja s'ha salvat i catalogat
el fons fílmic d'Antoni Varés, es fes el mateix amb el Grup de Girona, o amb el Kinema Grup o
amb d'altres grups o persones que han fet, i que potser ja no fan, films gironins.
Sabem que la Càtedra Ferrater Mora, sota la direcció de Josep Maria Terricabras, treballa en
la catalogació de la filmografia del filòsof català universal que va tenir a bé dipositar en aquesta
instància universitària gironina. Esperem que quan estigui enllestida la feina es doni a conèixer en
suport paper i es faci una exhibició dels seus films.
Un tercer exemple, també notori pel nom que el presideix: Josep Maria Folch i Torres. Resulta
que la Fundació que du el seu nom, a Palau de Plegamans, "disposa d'una videoteca de les
obres de teatre de l'insigne autor, d'un arxiu fotogràfic i cinematogràfic ... " (notícia llegida al Diari
de Barcelona, de 20 de juliol de 1991). Caldrà posar-s'hi en contacte.
L'Associació Popular dels Amics de la Cultura de Lloret de Mar, creada el 1979, va exhibir
el dia de la seva presentació el film Lobos de la Costa Brava, realitzat l'any 1945 per
l'odontòleg Ernest Adler, nascut a Bohèmia, però fill adoptiu de Lloret, on ha viscut i ha exercit
la seva professió des de final dels anys vint. No sabem si encara és viu el Dr. Adler, no sabem
si en va realitzar més, de peHícules, no sabem qui té aquesta. Però, quantes peces com la
citada hi ha a Catalunya? Es feina nostra preguntar, i això farem, però també cal demanar des
d'avui mateix col·laboració i tafaneig;. que se'ns passin adreces, telèfons, contactes. Gràcies
a la bestreta.
I acabem aquest apartat amb un exemple de més lluny, com molts que hi deu haver per
aquest món de Déu i de diables. Resulta que a París hi havia, i confio que encara existeix, un
anomenat Grup Català de Cinema - Club Sant Eloi (Joventut), comandat pel patriota Josep
lranzo, que durant anys va adquirir films catalans per a exhibir als seus socis, però també en
feien, de peHícules. De què consta doncs aqueixa cinemateca? També hi escriurem, perquè
d'allà on menys esperes a voltes sorgeixen perles, i no només de Manacor. I qui diu París, diu
de terres alguereses, andorranes, balears, valencianes, rosselloneses ...
Resta pendent de resoldre un punt fosc, o si més no cantellut i envitricollat, que suposo que
ja comentarà l'amic Giménez. Es tracta d'aconseguir que Catalunya recuperi d'una vegada per
totes la producció que durant la Generalitat republicana va realitzar Laya Films, firma adscrita al
Comissariat de Propaganda del Departament de Cultura sota la direcció del figuerenc, ja
traspassat, Jaume Miravitlles. Una importantíssima i abundant producció de documentals que
fou confiscada (com també fotografies, pintures i paperam) pels "guanyadors" de la Guerra Incivil
i que es troba dipositada en la Filmoteca Española. Una no-entesa política sobre aquest afer
entre el Ministeri de Cultura i la Generalitat de Catalunya impedeix que avui allò nostre deixi de
ser seu i qui avui vulgui veure i estudiar això no hagi de viatjar allí. Fins quan?
I acabo. Per què no aprofitem aquest fòrum i llencem una crida en favor del salvament del
patrimoni fílmic català, encara que la taca d'oli només s'estengui per les poblacions de la
província de Girona? El Congrés de Cultura del Maresme, clausurat fa poc temps, també es va

83

El patrimoni cinematogràfic a Catalunya: estat de la qüestió

ocupar de la problemàtica, i, si no anem errats, el Consell Comarcal que l'aixoplugava estava
interessat a fer una crida semblant a la que nosaltres proposem. Pensem-hi.

Fons videogràfic
En el nostre treball sempre hem parlat bàsicament i fonamental de films, encara que
subsidiàriament també hem de tenir en compte els vídeos, és clar. El que no hem volgut
plantejar-nos és la situació a les televisions públiques, privades, municipals o de la mena que
siguin, perquè en primera instància ens hem d'ocupar abans d'allò que corre perills o presenta
més problemes, cosa que no succeeix tant en les televisions catalanes o a Catalunya, entre
d'altres raons perquè són les mateixes televisions les que han tingut sempre cura de conservar
allò que emeten, allò que enregistren, allò que adquireixen, allò que els arriba.
Les xifres que hem donat al principi ens diuen que, com era d'esperar, els fons videogràfics
són majoria i van en augment arreu. És lògic i ja està bé que així sigui, i més hi anirà a mesura
que les tecnologies punta s'estenguin i es democratitzin, com els CD-ROM, els videodiscs, els
làserdiscs, els videoclips, etcètera.
Es produeixen vídeos de temàtica molt variada: des de l'Anoia en imatges, passant per
l'autobiografia oral i visual del lingüista i editor mallorquí Francesc de Borja Moll, des dels cent
dies de lluita dels treballadors de Santana Motor (Unares) fins a com viu el mosquit, l'escurçó i
l'aranya. De tot i més. Això a banda dels vídeos que són còpies de seguretat de films, en especial
dels de format pas estret o subestàndard, mesura que recomanem a ulls clucs, com ja hem dit
i repetit debades.
Amb les llistes que ens han enviat haurem de fer el mateix que amb els films: destriar allò que
és producció autòctona del que és producció aliena, i després classificar-los. Ens hem trobat
amb una quota elevada de títols repetits, i això té una primera explicació pel que fa a vídeos
d'aquí.
L'antic Programa de Difusió Àudio-Visual del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, ara central de préstec de l'Àrea de Recursos i Documentació del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, consta d'un fons videogràfic molt nodrit (722 títols),
que augmenta sense aturar-se i que s'actualitza constantment, al que s'hi haurien d'afegir les
produccions provinents d'altres departaments, com el d'Ensenyament, i d'una xarxa de
distribució per Catalunya, constituïda per biblioteques o centres de recursos, a més del servei de
préstec i consulta. Una bona part d'aquests títols es copien i es dipositen en biblioteques,
centres d'estudis i arxius de moltíssims pobles de Catalunya. D'aquí que, a voltes, molts dels
que han contestat es refereixin al seu fons a partir d'allò que els ha estat cedit per aqueixa central
o per altres institucions públiques.
També s'ha de dir que la majoria dels fons es forneixen de material a la venda en videoclubs
i quioscs i d'enregistraments de la televisió. I encara hi ha el magnífic i abundant fons educatiu
dels Serveis de Cultura Popular, fundació privada, de Barcelona, molts dels títols del qual els hem
trobat en força enquestes.
En fi, no hi fa res. Quan ho destriem tot ja sortirà a la llum convenienment.
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Casos i coses d'alguns fons patrimonials
A banda dels comentaris puntuals que al llarg de la ponència hem fet d'alguns centres, ara
voldríem parlar esquemàticament d'altres que, per les seves peculiaritats o pels fons que
custodien, han merescut la nostra atenció, sense que això menyspreï o infravalori el que tenen
les altres entitats que han acceptat contestar l'enquesta.
* De l'Arxiu Àudio-Visuals-Filmoteca de la Generalitat de Catalunya ja ens en parlarà
llargament el seu conservador, Antoni Giménez, però aquí només voldríem donar-vos algunes
dades que, per la seva contundència, ens diuen molt més que qualsevol explicació prèvia:
emmagatzemen uns sis mil títols catalogats i en tenen dos mil més en procés de catalogació.
Ens podríem estendre en detallar-los: de producció espanyola, de producció catalana, de
producció estrangera, en co-producció o sense co-producció, més d'altres que encara no s'han
identificat: per formats, per gèneres, per anys de producció, més els que tenen en suport nitrat
i que encara no han estat passats a còpia de seguretat, i vídeos ... Pel sol fet de ser el contenidor
principal de films dels país, i el lloc on hi haurien d'anar a parar totes les pel·lícules que s'han fet
i es faran a Catalunya, a banda d'altres que hi han anat a raure aneu a saber com i per què,
aquesta institució s'erigeix per definició en la primera del patrimoni fnmic de Catalunya.
* La Generalitat de Catalunya, amb tots els seus nombrosos departaments, a l'igual que tota
institució pública, genera infinitat d'imatges i sons. Sortosament ha tocat l'hora de saber on són
i què diuen o mostren, perquè dins la Comissió lnterdepartamental de Mitjans Àudio-Visuals
(CIMA), dependent de la Secretaria General Adjunta a Presidència, es va crear un programa de
treball que ha donat lloc a un banc de dades que, a més, podrà ser consultable a partir del 1995,
tant els sons (fonoteca), com les fotografies (fototeca) i els vídeos (videoteca). Són més de siscents vídeos, trenta mil fotografies i unes vuit-centes hores d'enregistraments els que tenen
localitzats de la Generalitat d'ara (no de la republicana, és clar), i hi han treballat deu equips que
han fet la captació d'imatge fixa i la catalogació, dos equips més per al vídeo i un equip per al
so, més l'imprescindible coordinació interdepartamental que assegurarà que tots els materials
AV que la Generalitat generi cada dia vagin a parar a aquest arxiu de la CIMA, que és obert a
tothom que li interessi o el necessiti. Curt i ras: gràcies a aquesta lloable acció tenim ja cobert i
controlat, per fi , el patrimoni àudio-visual de la Generalitat.
* Lanterior Programa de Difusió Àudio-Visual del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya s'ha convertit recentment en central de préstec, i s'ha integrat dins de l'Àrea de
Recursos i Documentació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
Aquesta central disposa d'un catàleg de material àudio-visual, documents que es deixen
gratuïtament a entitats culturals sense ànim de lucre i a institucions públiques, i és l'únic requisit
fer-se soci usuari. El seu volum més notable i notori correspon a vídeos (722), però també presta
discs compactes (83), cassets (35) i llibres (8). Els seus continguts bàsics han estat sempre de
caràcter educatiu o formatiu, en general, però ara dedicarà una major atenció a la difusió de la
cultura popular i tradicional, cosa lògica i prou necessària.
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* Les dues biblioteques de cinema, Delmiro de Caralt i Filmoteca de Catalunya, són els dos
contenidors de fons documentals cinematogràfics més importants i nodrits de Catalunya.
La primera, que fou creada pel seu fundador el 1924, compta amb:
13.900 llibres i fullets
1 .580 publicacions periòdiques
10.000 dossiers de premsa
45.000 fotografies
250 cartells
125 aparells de pre-cinema i cinema
206 programes de mà
una cinquantena de films en diferents formats
163 vídeos (inclosos els de la filmografia en 16 mm de Delmiro de Caralt, i aviat també
la de 9,5 mm) i un llibre sobre la vida i l'obra (la biblioteca i la filmografia) del mecenes.
La segona, que té una quinzena d'anys d 'existència, compta amb:
9.300 llibres i fullets
1 .1 00 publicacions periòdiques
10.000 dossiers de premsa
20.000 fotografies
3.080 vídeos
*L'Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona conserva el que hauria d'haver
estat i no fou mai Cinemateca Municipal, amb 9 bobines dels anys 1915-1930 (quasi quatre
hores de projecció), 95 títols de pel·lícules dels anys 1921-1969, la majoria documentals, i una
quinzena de premis Ciutat de Barcelona de Cinematografia i, finalment, una petita secció amb 7
pel·lícules en S-8 mm, corresponents a sengles exposicions celebrades a Ca l'Ardiaca, de final
dels setanta a principi dels vuitanta.
A banda d'aquest material històric, una bona part del qual és d'una vàlua documental -més
que cinematogràfica- indiscutible, la Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona controla
233 vídeos de producció pròpia per als seus diversos serveis ciutadans.
Si a aquests dos fons hi sumem les produccions realitzades durant l'Olimpíada i els Jocs
Olímpics de Barcelona del 1992, resulta que l'Ajuntament de Barcelona disposa d'un volum de
material àudio-visual que es troba dispers, que convindria de reunir en un únic arxiu i donar-li una
personalitat pròpia, perquè ara es troba repartit entre l'Arxiu Fotogràfic, la Biblioteca General i la
Gerència d'Imatge.
El primer Catàleg de vídeos de l'Ajuntament de Barcelona data del 1990. Per això, convindria
reeditar-lo, tot posant-lo al dia i incloent-hi tots els fons, àdhuc els vídeos còpia de les pel·lícules,
a partir del Catàleg d 'Imatge Mòbil informàtic que existeix dins del Banc d'Imatge Municipal
(SIMA).
*Que l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona, que depèn del Ministeri de Cultura de l'Estat,
ens digui que no tenen res de res, ens deixa perplexos. Per què? Doncs perquè sabem que
l'antic fons dels sindicats franquistes els va ser transferit, i hi havia abundant paperam
cinematogràfic; que després el portessin a Cervera no justifica el nonis; vol dir que allí el tenen,
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que res no en sabem de llur existència física i, és clar, que mai li han posat les mans damunt, i
a fe de Déu que deu ser voluminós! Caldrà tornar a reblar-hi el clau.
* El cas de la Fonoteca de Catalunya, a Barcelona, que depèn de la Biblioteca de Catalunya,
o sigui, del Departament de Cultura, és simptomàtic dels dèficits en política d'AV catalana, si és
que n'hi ha una de global, cosa que nosaltres no creiem, i, si existeix, la desconeixem en tots els
seus plecs i replecs. La primera sorpresa que vam tenir va ser quan vam assabentar-nos que
aquests més de sis mil vídeos que han rebut provinents del Dipòsit Legal a Catalunya, i que
lògicament augmenta cada dia, es troba en el si de la Fonoteca, i no s'ha creat el seu contenidor
específic amb personalitat pròpia i projecció pública: la Videoteca de Catalunya. Quan la vam
visitar ens vam endur la segona sorpresa: allò els ha estat transferit, i l'escàs personal que en té
cura coneix i domina els suports fonogràfics, però desconeix els requeriments del videogràfic i,
a tot estirar treballen, quan poden i a estones, en el seu inventari; això vol dir que no s'ha fet la
catalogació i menys encara el buidat.
Si l'Arxiu de la CIMA s'ocupa de les produccions fono-foto-videogràfiques de la Generalitat,
si l'arxiu de La Campana s'ocupa del suport tnmic, no semblaria lògic que la Fonoteca (millor la
Videoteca, o un Departament d'AV de la Biblioteca de Catalunya) s'ocupés del suport videogràfic
i dels nous d'imatge mòbil que vagin sortint i els arribi via DL?
*La producció de l'Institut del Cinema Català, s'ha realitzat a partir de llur fundació a final del
1975, i ha quedat definitivament preservada per al futur amb la creació, fa un parell d'anys de la
fundació privada Institut del Cinema Català, que conserva i a voltes comercialitza imatges,
cataloga i buida els 63 números de la sèrie Noticiari de Barcelona, els 18 números de la sèrie
que es rodà a continuació Notícia de Catalunya, més una vintena de reportatges i documentals
realitzats sobre la ciutat comtal o sobre temes i aspectes del principat.
A banda d'aquest patrimoni fílmic en 35 mm, valuosíssim documental i històricament parlant,
la FICC publica dues col·leccions de llibres: una, d'estudis econòmics sobre la cinematografia
catalana, a cura de Carles José i Solsona (5 volums), i l'intitulada "Orphea", sobre temes
d'historiografia del cinema català o a Catalunya (3 volums), més el llibre de les Primeres
Converses de Cinema a Catalunya del 1981, que organitzà i promogué l'ICC, SA.
Pel que fa a l'Institut del Cinema Català, SA, avui una productora de programes de televisió
o de films i sèries per a la televisió, el seu patrimoni consta de dues menes de materials: els films
i vídeos que ha produït o coproduït (13 títols) i, molt més important encara des de la perspectiva
documental històrica, una seixantena de cintes en 16 mm, la majoria anònimes corresponents a
esdeveniments polítics, socials, sindicals, culturals o d'altres ocorreguts a Catalunya durant els
anys pre i post del traspàs del cabdill Franco.
Tant la Fundació com la Societat Anònima voldrien fer-ne els corresponents buidats a fons,
però la manca de recursos, no cap més altra raó, ha fet que això encara avui no s'hagi pogut
acarar. Tot i això, sí que disposa d'un inventari complet i d'una catalogació força correcta i útil,
però no ens podem quedar contents només amb això.
* Les variades i diverses vicissituds per les quals ha travessat la Federació Catalana de CineClubs, amb seu a Barcelona, durant els últims quinze anys han afectat, com sempre passa, el
seu patrimoni. Local social propi, espai i mobiliari adequats, personal capacitat i fix, economia
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migradíssima, continu'itat del projecte, etcètera, han fet que avui no disposi d'una cinemateca
amb cara-i-ulls, abundant (compta amb 240 films en diferents formats i 30 vídeos), adient i
representativa, i que el seu fons documental no contingui tots els programes i historials dels cineclubs, cine-fòrums i d'altres clients naturals.
I aquí, com sol passar en el camp comercial, els clients de la FCCC tampoc tenen l'hàbit
d'enviar el que fan, el que publiquen; per tant, hauria de ser l'entitat la que anés darrere dels seus
clients, cosa que permetria el dia de demà disposar d'un arxiu ben nodrit d'activitats
cinematogràfiques realitzades en el camp cultural arreu de Catalunya. I com sol passar, a la
FCCC tampoc hi ha temps ni personal suficient per a tenir aquests documents ben classificats i
catalogats, incloent-hi guies publicitàries (unes mil cinc-centes), cartells de films (prop de siscents), etcètera.
*Que la Fundació de l'Arxiu Històric de la Confederació Sindical de les Comissions Obreres
Nacionals de Catalunya (CONC) conservi pel-lícules (una dotzena) i vídeos propis (una dotzena)
propis, la majoria importants històricament, no hauria d'estranyar ningú.
El que ens preguntem és: on són els de la UGT i els de la CNT? Perquè a fe de Déu que en
van produir i en van distribuir i, sense anar més lluny, el Sindicat d'Espectacles de la CNT tenia
una secció activa que en feia i n'exhibia, de documents AV igualment importants.
* Quan classifiquem els films/vídeos per temes, ens anirà molt bé saber el que, per exemple,
ens proporciona la Fundació Roca Galès de Barcelona, dedicada exclusivament a produir obres
de caràcter ecològic (una dotzena de vídeos).
* Temàticament, també tenim l'Associació Cultural Cavall Fort - Drac Màgic - Rialles, de
Barcelona, pel que fa a films/vídeos per a la mainada/joventut, amb títols comercials doblats
al català i algun d 'origen català, una entitat pionera i única al seu terreny i que malda per fer
present aquest cinema arreu de les pantalles del país, tot i les poques facilitats que els
comerciants demostren a l'hora d'adreçar-se als menuts en la seva llengua i amb temes
pensats per a ells.
* L'Autoritat Portuària de Barcelona, Port de Barcelona, conserva milers de fotografies
històriques (més de trenta mil!), 32 films en pas estàndard, 14 bobines sense identificar i algunes
cintes magnetofòniques. Una grata sorpresa.
* El Centre Promotor de la Imatge, SA, de Barcelona, ens diu el que han produ'it en film (sis
títols) i en vídeo (un títol de 14 episodis). Això és el que hauríem de saber de totes les productores
de Catalunya, tant si encara perviuen com no. S'adonen de la tasca que ens espera?
*Modèlic el tríptic informatiu de l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera, entitat que diu que té
fons documental cinematogràfic de la vila però de cap més altre poble de la comarca, i que el
que té arriba als anys cinquanta, perquè després ja no es recollí res, ni ara tampoc. No disposen
de cap catàleg, inventari o índex, per manca de temps, però aporta un llarg article sobre la
història del cinema a Cervera fins al 1920, treball monogràfic que hauria de fer-se a cada
llogarret. En aquest mateix sentit, ens ha arribat un llibret de l'Associació Cultural de Granollers,
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que parla d'aquest cine-club i de la història del cinema a Granollers, i un llibre sobre el cinema
amateur al Prat de Llobregat, magnífic d'informació i edició.
*Importantíssim és el fons documental que conseNa l'Arxiu Històric de Girona, provinent de
la Delegación Provincial, de la Delegación Nacional de Propaganda (1942-1951) i de la
Delegación de lnformación y Turisme (1951-1985), documentació que permet resseguir totes les
projeccions que hi ha hagut a la ciutat durant aquests anys, a més d'aspectes com el control de
qualificacions i la censura. Qui s'anima i s'hi posa?
*Cal felicitar el Centre d'imatge i comunicació audiovisuals de la Universitat de Girona, pel seu
catàleg de la videoteca de produccions pròpies, no només perquè produeixen recollint tot el que
fan de caire acadèmic, sinó perquè tenen editat un catàleg molt útil, pràctic i amb les dades
essencials. Tant de bo que tothom que disposi de documents que s'ho valen faci com a mínim
una feina així, pensant en l'usuari i de cara a llur divulgació, més enllà del propi centre. Confiem
que ben aviat acabin de catalogar i buidar el fons fílmic de Josep Ferrater i Mora, i s'engreixi així
el catàleg amb un material tan interessant cinematogràficament parlant com important pel qui el
va realitzar.
*També volem lloar el catàleg de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona, que supera
l'anterior en el nombre de dades informatives de cada títol. Un altre model, doncs, a tenir en
compte. Llàstima que molts arxius no facin el seu o no se'ls hagi ocorregut de fer-lo, o no el
puguin fer quan tenen un fons interessant. També hem de remarcar la feina feta de catalogació
i buidat amb la filmografia completa del gran cineista gironí Antoni Varés, amb l'edició
corresponent a cura de la seva filla Albina Varés i de l'arxiver municipal Joan Boadas. Això també
s'hauria d'estendre a tots els cineastes i cineistes catalans amb obra closa, com ja s'ha fet o
s'està fent amb Delmiro de Caralt, Joan Pruna, Enric Fité, Francesc Rovira-Beleta, La Gente
Joven del Cine Amateur (veure les poques monografies citades més amunt).
* A l'Escala, l'Arxiu Municipal ens va sorprendre pel que va fer en el camp fotogràfic, però
també perquè s'ha preocupat de la vida cinematogràfica de la vila: guarden films i vídeos de
temàtica local en quantitat i d'interès.
* A Malgrat de Mar, l'Arxiu Municipal ha sortit al carrer i, a banda del que els ha arribat i de la
televisió local (TVM), s'ha apropat a la gent de la vila que ha estat o està implicada en el camp
cinematogràfic. D'aquí que es trobi en un procés de recollida, classificació i catalogació del que
ja comença a adquirir una certa importància dins el propi arxiu.
*Els arxius municipals de Palamós i de Rubí ens diuen que quasi no en tenen, però en canvi
es van posar en contacte voluntàriament amb cineistes i videoastes locals i amb els cine-clubs
que havien existit. I tot plegat ha fet que ens facilitessin unes bones llistes de films i vídeos de
temàtiques locals o referides a Catalunya realitzats per Josep Casas, Enric Sabater, Reinaldo i
Francesc Serrat (Palamós) i Silvestre Torra (RubO. Aquesta actitud d'anar als caus és la que
voldríem que s'estengués arreu: hom no té, però sí que sap qui té, i posa en relació amb qui vol
saber o voldria veure.
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* Remarcable és el cas de l'Arxiu Nacional de Catalunya, en ple trasllat a Sant Cugat del
Vallès, on hi han anat a parar rotlles de pel·lícules (una cinquantena), acabades o fragments, a
voltes sense títol, molts cops un material de difícil identificació i buidat, però d'interès documental
indiscutible, que forma part de llegats o fons i que, per manca d'aparells de projecció, alguns no
s'han pogut visionar. Per això convindria passar-los a vídeo per al seu estudi i per a preservar allò
que molt probablement siguin peces úniques.
* Els casos dels arxius municipals de Palafrugell, de Salt i de Sant Cugat del Vallès podrien
ser aplicats a molts d'altres, perquè ens informen dels títols dels films i dels vídeos de tema local
que conserven, procedents d'empreses o de cineistes de les respectives viles. Ara no es tracta
de fer-ne una valoració quantitativa (92 títols), sinó del fet qualitatiu, d'allò que parla d'ells o s'hi
refereix, i que es troba sa i estalvi.
* Un altre exemple a tenir en compte: tot, absolutament tot el material del Cercle Cultural
Colomenc, de Santa Coloma de Farners, es troba dipositat a l'Arxiu Històric Comarcal de la
ciutat, del 1951 al 1984, o sia, té els seus trenta-tres anys d'existència: paperam administratiu,
econòmic, programació (cinemes Fèmina i Catalunya), publicitat, contractes, llibres de registre,
rebuts, comprovants, impostos, cèdules, contribucions, etcètera. Si tothom fes això, què fàcil
seria estudiar i fer bona història sense deixar-se res per abordar convenientment!
*És interessant el cas de l'Arxiu Galo, de Santa Coloma de Queralt, que a banda del seu fons
manté una estreta relació amb cineistes i patriotes locals que es preocupen d'arreplegar tot el
que fa referència a la seva vila, vingui en el suport que vingui, i així ens donen referències de
producció individual, com segur n'hi deu haver en molts altres indrets de Catalunya.
* I finalment el Cine-Club de Valls, un històric del sector i exemplar pel que fa a crear un fons
documental fet amb els anys, de llibres i revistes. Tant de bo els cine-clubs de Catalunya hagin
preservat els seus fons i, quan esdevingui el dia de tancar portes i finestres, els dipositin on
pertoca a la vila, o a la zona on han desenvolupat la seva activitat cultural. Valls, per altra banda,
palesa en el conjunt de les respostes que hem rebut (Biblioteca Popular i Arxiu Municipal) interès,
cura i estima pels seus patrimonis, i hom ja voldria veure-ho calcat en d'altres viles del Principat.
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ANNEX
Cronologia pro patrimoni foto-cinematogràfic a Catalunya
M'ha semblat que podria ser interessant fer aquesta aportació a les Jornades Antoni Varés,
per veure com ha evolucionat la preocupació pel patrimoni fotogràfic i cinematogràfic a
Catalunya, encara que només de principi dels anys setanta, per l'estreta relació que ambdós
han tingut. No cal dir que, com en tota cronologia, es poden haver comès errors o absències;
me n'excuso de bell antuvi, i confio que d'altres informacions que se'm puguin subministrar, o
que un servidor vagi descobrint en el curs de la recerca patrimonial sobre la imatge a Catalunya,
la millori i completi substancialment.

Fotografia
1979

Idea d'organitzar unes jornades de cara al Uibre Blanc de la Fotografia a Catalunya

1980

Jornades Catalanes de Fotografia (Fundació Miró, Barcelona)

1981

Publicació del dossier de les Jornades. Conclusions més importants de caire patrimonial:
* Proposta de creació de la Fototeca de Catalunya, no d'una, sinó de la, tot i aprofitantne alguna ja existent i, tot seguit, potenciar-la en el sentit que sigui la institució
centralitzadora d'imatges fotogràfiques a Catalunya
* Necessitat de fer inventari dels arxius fotogràfics existents a Catalunya
* Creació d'un banc de dades, que uneixi els diferents i esparssos arxius, tot informant
alhora l'usuari dels fons conservats i/o disponibles
* Recuperació, salvament, tractament, etcètera, de fons històrics i/ o notables
(particulars o no) de cara al nostre patrimoni.
* Creació del Museu de la Fotografia de Catalunya; podria servir de base la Secció de
Fotografia del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, assentada a
partir de l'exposició 150 anys de fotografia (vegeu Cinematografia, 1984)

1982

Neix la Primavera Fotogràfica arreu de Catalunya, de caràcter biennal i auspiciada per la
Generalitat, on sovint es tracten temes patrimonials i d'infrastructura.

1990

Primeres Jornades Antoni Varés sobre La imatge i la recerca històrica (Ajuntament de
Girona)

[1991

La Universidad Complutense de Madrid presenta en la cloenda d'un curs d'estiu a El
Escorial un manifest que diu que "se considera imprescindible la creación de una
colección nacional de fotografía." És a dir, allò que deu anys abans, el 1981, ja dèiem
nosaltres aquí, però aplicant-hi el concepte "nacional" a Catalunya (punt 1).
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1992

Segones Jornades Antoni Varés sobre La imatge i la recerca històrica (Ajuntament de
Girona). Aquestes Jornades s'erigeixen en el fòrum més important de que disposa
Catalunya per a l'estudi, la reflexió, la recerca, la vindicació i etcètera de/ sobre les
imatges fixes i mòbils aide Catalunya

1993

Cicle de conferències El patrimoni fotogràfic a les col·leccions públiques (Fundació La
Caixa, Barcelona)

1994

(Maratoniana) Jornada sobre el Patrimoni Fotogràfic a Catalunya (Direcció General de
Promoció Cultural, Generalitat de Catalunya), de bell nou torna a sortir el tema del Llibre
Blanc com element aglutinador i fita a assolir, punt principal que ens remunta al
1979.També voldríem recordar i destacar dues recomanacions que s'hi feren a l'hora de
les conclusions, perquè coincideixen fil per randa amb les que, en el camp del cinema
a Catalunya, es venen reclamant sobre pedra picada o damunt de ferro fred: la primera,
expressada per Daniel Giralt-Miracle, fa referència a la conveniència de crear una mena
de Consell General de la Fotografia, que coordini tota la política general d'actuació en
matèria de patrimoni fotogràfic; la segona, manifestada per Ramon Alberch, fa referència
a la conveniència de crear una mena de centre especialitzat d'abast català que coordini
i es dediqui a la recerca sobre fotografia. Doncs això mateix: mutatis, mutandis, un
Centre d'Estudis i Recerques Cinematogràfiques de Catalunya, per exemple.

1994

Terceres Jornades Antoni Varés sobre La imatge i la recerca històrica (Ajuntament de
Girona; vegeu 1990, 1992)

Cinematografia
1976-

1977 Congrés de Cultura Catalana on, tot sigui dit de passada, la fotografia no va tenir
àmbit propi i es va silenciar. El sector cinematogràfic publica dos catàlegs de films
disponibles parlats-retolats en català (1976, 1977), el Projecte de Resolucions de I'Ambit
Cinema i el Manifest per una Cinematografia Nacional Catalana al Servei del Poble dels
Països Catalans

1977

Tomàs Mallol posa definitivament en marxa el seu Museu de Cinema (Torroella de Fluvià,
Girona)

1978

Presentació del Front de Cinema Català (Barcelona)

1978-

1979 Jornades de Cinema Català (XX Setmana Internacional de Cinema de Barcelona.
Publicació de documents previs, memoràndum i document final

1980

Publicació de l'opuscle Política i acció cultural cinematogràfica catalana (Institut del
Cinema Català)
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1980-

1981 Primeres Converses de Cinema a Catalunya (Institut del Cinema Català).
Publicació de les ponències i conclusions

1981

Creació del Servei de Cinematografia (Direcció General d'Activitats Artístiques
Catalunya)
Literàries, Generalitat de

1983

Publicació del Catàleg de films disponibles parlats o retolats en català 1992 (Generalitat
de Catalunya)

1984

Inauguració de les exposicions de presentació del Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Terrassa, d'entre les quals la de fotografia (vegeu Fotografia, 1981) i de
cinematografia, que des de llavors no han deixat d 'augmentar llurs fons patrimonials

1984-

1987 Publicació de 4 volums de Cinematògraf. Història de la Catalunya Cinematogràfica
(Annals de la Federació Catalana de Cine-Clubs)

1985

Lliurament per l'Institut del Cinema Català de l'avantprojecte de creació de l'Ens
Autònom del Cinema Català al Departament de Cultura de la Generalitat (No va
prosperar...)

1988

Publicació del Catàleg de films disponibles parlats o retolats en català 1987 (Generalitat
de Catalunya)

1989

Inauguració de les instaHacions de l'Arxiu d'Àudio- Visuals - Filmoteca de Catalunya
(La Campana, Barcelona)

1990

Neix COCICA (Compilació Cinematogràfica Catalana), reconversió de l'antiga COCICA
(Col· lecció Cinematogràfica Catalana), que es presenta amb un curs sobre recuperació,
identificació, conservació i restauració del patrimoni cinematogràfic (Barcelona)

1991

Proposta parlamentària d'lC de creació d'un Arxiu Nacional de l'Imatge i el So. (Tampoc
no va prosperar...)

1991

Inauguració de la nova seu social de la Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt
(Barcelona)

1992

Primeres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques (Societat Catalana de
Comunicació, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona). Publicació (1993) de Cinematògraf
(2a època, núm. 1): La historiografia cinematogràfica a Catalunya

1993

Primeres Jornades sobre l'estat de recuperació i conservació cinematogràfica als
PP.CC. i a l'antiga Corona d'Aragó (Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent).
Manifest: "Crida per al salvament de la memòria àudio- visual en l'àmbit de la cultura
catalana"
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1994

Segones Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques (SCCIIEC, Barcelona).
Publicació de Cinematògraf (28 època, núm. 2): Infrastructures industrials del cinema a
Catalunya

1994

Neix el Club del Col·leccionista Cinematogràfic aixoplugat per la Federació Catalana de
Cine-Clubs (Barcelona)

1995

Jornades sobre el patrimoni cinematogràfic a Catalunya (Fundació Institut del Cinema
Català I Institut Municipal d'Història de Barcelona I Associació d'Arxivers de Catalunya)

1995-

1996 CENTENARI DEL CINEMA

(Vegeu les notes bibliogràfiques a la nostra ponència, algunes de les quals haurien de figurar
també en aquest assaig de cronologia.)

NOTES
1. Vegeu la coHecció Guies, Inventaris, Catàlegs, del Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, amb sis
volums de Guies d'Arxius Històrics de Catalunya i el volum de Guia dels Centres d 'Estudis de Catalunya , publicats
a partir del 1982.
2. Vegeu "El patrimoni biblio-hemerogràfic i documental dels àudio-visuals a Catalunya. El cinema", a Treballs de
Comunicació, núm. 2, juny del 1992, pp. 19-24.
3. Vegeu "A manera de conclusions", per Joaquim Romaguera i Ramió, comissari de les Primeres Jornades, a
Cinematògraf, 2a època, núm. 1, pp. 397-400, Societat Catalana de Comunicació, Institut d'Estudis Catalans,
Barcelona, 1993, volum que recull els treballs presentats a les Primeres Jornades sobre Recerques
Cinematogràfiques dedicades a La historiografia cinematogràfica a Catalunya.
4. Vegeu el nostre article "El cinema català vist també des d'una altra perspectiva: la local", a Revista de Catalunya ,
núm. 64, Barcelona, juny del1992, pp. 106-115.
5. Vegeu "Els llibres enterrats", "L'exasperant necessitat de repetir-se" i "Ara els arxius de Moscou", sempre a l'Avui,
31 .12.1985, 1.2.1991 i 10.9.1991, respectivament.
6. Vegeu el llibret L'andu d'imatges. Propostes de classificació i conservació, de Ramon AJberch , Pere Freixas i Emili
Massanes, Servei de Museus, Direcció General de Patrimoni Artístic, Departament de Cultura, Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 1988 (creiem que hi ha una reedició del1992). Tracta la conservació de films, de documents
sonors, d'objectes de museus, de vídeos i, fonamentalment, de fotografies, però també de la seva classificació,
catalogació i buidat. Sembla que els seus autors voldrien posar al dia alguns capítols si es toma a reeditar, cosa
que aniria bé i farien molt ben fet, perquè és una obra pionera a ca nostra sobre la matèria i perquè han passat
anys, han passat coses sobre el particular, i perquè tots ells en saben molt més de tot això.
7. Comisión do Patrimonio Histórico, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1990.
8. Centro Galego de Artes da lmaxe (CGAI), A Coruña, 1992.
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9. Per una acumulació d 'adreces, procedents de diverses instàncies, es van enviar 25 enquestes a centres
d 'aquestes zones d'expressió catalana. L'àmbit geogràfic del nostre treball de camp, com és lògic i per ara, es
centra en el Principat. D'aquestes que es van "colar" només van contestar els Arxius Nacionals d'Andorra, que
depenen del Ministeri d 'Afers Socials i Cultura del Govern d 'Andorra, i el seu contingut no s'ha tingut en compte,
però sí que volem informar del que tenen: 466 vídeos d'entre 1969 i 1994, 21 dels quals de tema local, però la
resta són enregistraments de televisions catalanes, espanyoles i franceses, i 4 films d 'entre 1960 i 1969 referits a
temes locals. Res no diuen de fons documentals.
1O. De tota manera, per als interessats en aquesta problemàtica, els facilitem una relació de treballs i llibres que els
poden ajudar a endinsar-s'hi i, potser, fins i tot a acabar d 'especialitzar-se, cosa que per altra banda no
s'aconseguirà mai del tot si aquestes lectures no van acompanyades de la pràctica corresponent.
• Protecció i conservació de l'obra cinematogràfica, ed., a cura de Ramon Espelt. Col·legi de Directors de Cinema de
Catalunya, Barcelona, 1988. Parta del film com a un bé fràgil, tracta el problema del nitrat, el color, les bandes
sonores, la restauració, les cinemateques, la protecció, els drets d'autor, la televisió (que destrossa el cinema) i les
noves tecnologies.
• Memoria de actividades 1989-1990. Aula de Cine, núm 6, Universidade de Santiago de Compostela, 1990, amb
articles de Miguel Marías ("Funciones de una filmoteca", pp. 153-174), Maria Dolors Devesa ("Un centro de
documentación cinematografico: procedimientos y resultades", pp. 174-190) i Medardo Amor ("Aspectos de la
recuperación cinematografica", pp. 190-204).

* Archivos de la Rlmoteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen, núm. 8, Ediciones Filmoteca de la
Generalitat Valenciana/IVAECM, València, desembre del 1990 - febrer del 1991, amb articles d'Eileen Bowser
("Aigunos principies sobre la restauración de films", pp. 33-35) i Peter Delpent ("Qué hacer con un film cuando sólo
tenemos tragmentos .. .", pp. 36-38).
*Cultura, núm. 24, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, juny del1991, amb articles d 'Antoni Kirchner i
Masdeu ("Filmoteca: ¿preservar o exhibir?", pp. 58-59) i Antoni Giménez i Riba ("Dorotea , un exemple de la
filmografia perduda", pp. 60-63).
• Los archivos cinematograficos, de Raymond Borde, Ediciones Filmoteca de la Generalitat Valenciana/IVAECM,
València, 1991.
· La imagen rescatada (Recuperación, conservación y restauración del patrimonio cinematografico) , ed. a cura de
Joan Àlvarez, Alfonso del Amo, Aurea Ortiz, María Jesús Piqueras i Immaculada Trull, Ediciones Filmoteca de la
Generalitat Valenciana/IVAECM, València, 1991 .
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Antoni Giménez i Riba
El 2 de novembre de l'any 1993, el senyor Federico Mayor, director general de la UNESCO,
va fer una crida en favor de la salvaguarda del patrimoni cinematogràfic internacional. Com a
introducció a la temàtica de la meva ponència i per la seva extraordinària importància la llegiré
tot seguit (hi ha coses que quan algú ja les ha dit i bé, és millor no reinventar res i escoltar les
seves asseveracions):
"Síntesi de diverses arts com la pintura, el teatre, la música, la literatura i la fotografia, l'art
cinematogràfic -inventat l'any 1895- és el dipositari de la memòria del segle XX i una de les
privilegiades expressions d'un món en transformació.
Producte de l'esperit creador i de la genialitat inventiva de l'home, l'art cinematogràfic s'ha
desenvolupat seguint un procés invers en relació a les altres arts. L'origen del seu descobriment
i la seva ràpida evolució fou una invenció tècnica. El cinema va gaudir, des d'un inici, d'un èxit
aclaparador, a causa que va saber establir amb el públic un nou diàleg, per mitjà del qual cada
espectador pot tenir la sensació de trobar-se personalment en els llocs on es desenvolupa
l'acció filmada. El cinema és el gran miracle de la imatge en moviment, que permet abolir
distàncies, tant de tipus espaial com temporal. El cinema testimonia, narra, il·lustra, imagina.
Segons l'historiador d'art ERWIN PANOFSKY, una pel-lícula és l'equivalent modern de les
catedrals medievals: cada membre de l'equip, des del productor fins al tècnic, passant pel
realitzador i els actors, com en altres temps l'arquitecte, el vidrier o el paleta, treballa amb un únic
propòsit en una obra comú. Si l'obra es troba en perill, no valia pena de mobilitzar-se per salvarla, com ens sembla del tot natural fer-ho quan es tracta de construccions en pedra?
Avui dia s'han perdut per sempre més de les tres quartes parts de les pel·lícules anteriors als
anys cinquanta, realitzades sobre un suport a base de nitrat de cel-lulosa, autodegradable i molt
inflamable. Les realitzades a partir de 1950, sobre un suport a base de triacetat de cel·lulosa, si
no es conserven adequadament, estan amenaçades en un 60% dels casos per una espècie de
malaltia coneguda amb el nom de "síndrome del vinagre", un procés de degradació que, entre
altres efectes negatius, decolora la imatge.
Pel·lícules artístiques, pel·lícules de ficció, pel·lícules documentals, llargmetratges i
curtmetratges, pel·lícules de divulgació científica, noticiaris, pel·lícules didàctiques i educatives,
pel·lícules de dibuixos animats ... totes aquestes riqueses conservades pel cinema estan en perill
greu de desaparició. Cal salvar el cinema.
Segons la seva constitució, la UNESCO s'encarrega de vetllar per la conservació i la protecció
del patrimoni universal de llibres, obres d'art i monuments d'interès històric o científic, i es dedica
a promoure les activitats necessàries per dur-ho a terme. La conservació i restauració del
patrimoni cinematogràfic internacional planteja problemes especials que ni la iniciativa privada ni
les accions espontànies són capaces de resoldre. S'ha estimat, doncs, necessari buscar
solucions basades en la col-laboració.
Per aquest motiu, en nom de l'Organització de les Nacions Unides per a la Educació, la
Ciència i la Cultura i del comitè honorari per a la celebració del Centenari del Cinema INVITO,
solemnement, els governs dels Estats Membres de la UNESCO a adoptar les oportunes mesures
jurídiques, administratives i financeres per a crear o reforçar les estructures essencials de
salvaguarda del patrimoni cinematogràfic internacional, com arxius fílmics, cinemateques i
filmoteques, museus de cinema i laboratoris de restauració. Per a l'obtenció dels resultats
desitjats, aquestes activitats hauran de realitzar-se en consulta amb la Federació Internacional
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d'Arxius de Films (FIAF), organització internacional especialitzada que agrupa, en el seu si, més
de 100 arxius de films de més de 63 Estats Membres de la UNESCO.
INVITO els estudiosos especialitzats en cinema i els afeccionats a ajuntar esforços amb totes
aquelles persones, la missió de les quals és vetllar, a cada país, per la salvaguarda del cinema
nacional, a fi de poder preparar filmografies exhaustives.
INVITO els realitzadors, actors, directors, tècnics i operadors de cinema a unir-se, com ja està
passant en alguns països, amb la finalitat de crear fundacions o associacions nacionals amb les
següents finalitats: alertar l'opinió pública de la urgència de conservar el patrimoni cinematogràfic
nacional i internacional; recaptar fons privats o públics, per contribuir a finançar la restauració del
patrimoni cinematogràfic nacional; fomentar projectes de creació d'un dipòsit legal en els països
on encara no hi ha arxius de conservació del patrimoni cinematogràfic; i assegurar-se que els
mètodes de conservació utilitzats a nivell nacional s'ajusten a les normes establertes per la FIAF.
INVITO les indústries de la fotografia i del cinema, el vídeo i la televisió, als productors i
distribuïdors de peHícules i a totes les indústries interessades pel cinema en general, a participar
generosament en les activitats nacionals i internacionals, endegades per les diferents
associacions i organismes competents, per a salvaguardar el patrimoni cinematogràfic,
contribuint a la creació d 'un fons internacional destinat a costejar els treballs de restauració i
conservació del cinema. Aquest fons es crearà dins el si de la FIAF i la UNESCO.
INVITO els productors i altres persones, posseïdores dels drets de les pel·lícules de cine i
televisió, a sumar-se a l'acció de salvaguarda participant econòmicament en ella o portant a
terme programes de restauració apropiats; també els demano que facin tot el possible per
facilitar la distribució de pel·lícules restaurades en els circuits comercials i no comercials,
concertant acords amb els distribuïdors i els diferents organismes de difusió cinematogràfica.
INVITO els festivals de cinema de tot el món a incloure, en la seva programació, una secció
de "peHícules salvades" i a organitzar projeccions, per al gran públic, en coHaboració amb el
Consell Internacional del Cinema, la Televisió i la Comunicació Àudio-visual (CICT).
INVITO les escoles de cinema, televisió i comunicació àudio-visual a adoptar mesures
apropiades, d 'acord amb el Centre Internacional d'Enllaç de les Escoles de Cinema i Televisió,
amb la finalitat de sensibilitzar els futurs professionals del cine en relació als problemes de la
conservació i salvaguarda de les obres cinematogràfiques.
INVITO els països industrialitzats a cooperar amb els països en vies de desenvolupament, a fi
que aquests puguin culminar, amb èxit, els seus treballs d'investigació sobre les filmografies
nacionals, i formar especialistes en mètodes de conservació, gràcies a les transferències de
coneixements i les tecnologies necessàries.
Per últim, INVITO els membres interessats de la comunitat internacional: crítics, especialistes,
afeccionats, etc., a contribuir, amb tots els mitjans apropiats, al procés de salvaguarda del
cinema, en col·laboració amb els organismes nacionals, regionals i internacionals de la Federació
Internacional d'Arxius de Films (FIAF).
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA"
***

En escoltar totes aquestes rotundes afirmacions, i les consegüents i lògiques invitacions que
formulà el Director General de la UNESCO, es pot arribar a la conclusió que, afirmar que la

98

La recuperació del patrimoni cinematogràfic: trascendència cultural i aspectes tècnics

recuperació del patrimoni cinematogràfic d'un poble, d'un país, és una qüestió veritablement
trascendent i d'extrema importància cultural i esdevé, gairebé, una obvietat. Una obvietat, però,
no pas per a tothom, malauradament. A aquestes alçades del segle, a les portes de la
cel·lebració del primer centenari del naixement del cinema, i malgrat totes les crides les faci qui
les faci, més d'un encara no ho té gens clar. Aquí i arreu; no és aquesta una desgràcia
específicament catalana, però, en tot cas, el que ens ha d'importar són els efectes negatius vers
el nostre patrimoni, que ocasionen certes miopies cròniques i històriques en determinats àmbits
de la cultura del nostre país.
És sabut que, per a la major part de la burgesia catalana, el cinema és més un entreteniment
que cultura o, en el millor dels casos, només cultura en determinats moments i circumstàncies i
en la resta, tirant llarg, cultureta per distreure a la gran massa del poble. L'anomenat setè art ha
estat i és el gran fenomen cultural del nostre segle, i l'únic que arriba, en una o altra forma, a tot
ésser humà, a tothom, a tot tipus de persona, amb més o menys cultura, amb més o menys
preparació inteHectual, perquè hi ha cinema per a tots els gustos i exigències. Al meu entendre,
deu ser precisament tot això el que origina aquest dissimulat rebuig o manca d'entusiasme i
d'acceptació d'aquest apassionant fenomen. No és estrany, doncs, que aquestes concepcions
incideixin en les esferes de poder a l'hora d'elaborar polítiques i mesures vers el
desenvolupament del cinema en si mateix i, molt menys, per a propiciar les condicions i fórmules
idònies, encaminades a un seriós pla, sistemàtic i constant, per a la recuperació del patrimoni
ffimic, per a la salvació de les pel·lícules antigues dels peoners del cinema català, la restauració
consegüent que calgui, i la catalogació i investigació que se'n desprengui.
Sembla estrany que, avui dia, existeixi gent incapaç de valorar la gran aportació que el cinema
ha fet a la humanitat. Es vulgui o no, en un primeríssim pla, en l'aspecte cultural. Però no tan sols
això, ni de bon tros. Pensem en la gran contribució en el camp científic: per exemple, totes les
especialitzacions de la medicina moderna han utilitzat les imatges en moviment per a
desenvolupar tècniques, investigar, controlar resultats i estudiar processos evolutius, etc. No vull
fer una exahustiva relació, però; només que ens dediquem a pensar-hi una mica, ens vindran a
la ment nombrosos camps de la nostra vida quotidiana en els quals, el cinema hi ha tingut una
important contribució. Podríem concebre ara el món de la publicitat sense les imatges en
moviment? I l'importantíssim paper dels noticiaris cinematogràfics per a la història de qualsevol
poble, sobretot abans de l'aparició de la televisió?. La mateixa televisió amb totes les seves
aplicacions, es pot negar que en part n'és filla del cinema? ... El món actual, amb el cinema i la
televisió convivint entre nosaltres, no està, realment, dominat aclaparadorament per la fascinació
de les imatges en moviment?... Quin altre art i/o tècnica ha gaudit d'una tant important
implantació - i influència, diria jo- en el teixit social d'una bona part de la humanitat? ...
A mi em resulta molt difícil d'entendre que algú no ho vulgui entendre; em resulta difícil
d'acceptar que algú no ho vulgui acceptar; em resulta difícil d'assimilar que algú no vulgui
assimilar-ho. És clar que tothom és lliure de rebutjar el que vulgui i d'excloure del seu bagatge
personal aquells aspectes que no els siguin d'un especial interès, i de no prestar cap atenció
vers altra cosa situada més enllà del seu entorn professional. El que em passa -suposo que a
molts de vosaltres també- és que em causa estranyesa que no agradi el que a mi m'agrada. Oi
que quan una cosa t'entusiasma no acabes d'entendre que deixi indiferent a altres? ... No voldria
estendre'm a l'entorn d'enfatitzar la importància de la recuperació del patrimoni cultural
cinematogràfic de Catalunya, perquè tinc l'íntima sensació de cometre una bajanada. Per a mi
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-sortosament també per a alguns més- aquesta és una qüestió que es defensa per si mateixa,
que no necessita advocat, que si hem d'insistir gaire per demostrar la transcendència i la
necessitat de la recuperació patrimonial, malament rai.
Malgrat tot, el buit no és absolut. Malgrat tot, existim i alguns treballem en aquesta direcció.
Qui? Qui som els que jo dic que existim i treballem? Potser més dels que es podria pensar,
davant el trist panorama en què ens movem. Des de les Universitats i grups afins entestats en
l'estudi i recuperació del cinema català, fins a les institucions lògiques per a portar a terme
aquest tipus de tasca: les filmoteques. I molts cops, no sempre, en una estreta coHaboració
entre entitats, que magnifiquen i optimitzen els resultats dels treballs. El que passa és que, sovint,
hom té la sensació d'una relativa soledat, en la que el voluntarisme supleix allò que hauria de ser
la normal implantació d'una tasca suficientment reconeguda i recolzada, amb l'adequada
dotació i infrastructura.
No voldria, però, donar la sensació de desastre total ni contribuir al desànim. Les filmoteques
mantenim una considerable lluita contra la incomprensió; esgarrapem tot el possible de les
administracions públiques de les quals depenem (una filmoteca no pot subsistir si no depèn
d'algun organisme oficial -estatal o local- ); moltes estem relativament ben equipades
humanament i tecnològicament, i desenvolupem una considerable tasca en la direcció de la
recuperació patrimonial, malgrat tot. El que passa és que tots estem convençuts que no és
suficient, que es pot fer molt més i millor, i ens sap greu que no hi convergeixin més esforços,
per part de tothom i, per damunt de tot, de qui tingui en les seves mans la possiblitat de decidir
i atorgar.
L'Arxiu d'Àudio-visuals de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, del qual en sóc el
conservador-responsable, no és, evidentment, una excepció en tot allò que he dit fins ara. Ni
millor ni pitjor que altres; en alguns aspectes més i en altres menys, com passa en tots els ordres
de la vida. És cert que en els darrers anys s'ha fet un bon esforç per millorar, i una prova evident
en són les noves instaHacions de l'Arxiu d'Àudio-visuals. Tot plegat ens ha permès de poder
ingressar, com a membres i associats, en diferents organismes internacionals, com la FIAF
(Federació Internacional d'Arxius de Films), I'ACCE (Associació Cinemateques de la UE), i la
LUMIÈRE PROJECT ASSOCIATION, contribuint a una millor implantació de la tasca comuna
propiciant la mútua informació i la coHaboració inter-filmoteques en els camps de la recerca i la
restauració.
Més que un instint de criticar pel plaer de criticar, el que passa és, crec jo, un manifest sentit
de responsabilitat professional que condueix a la constant exigència, a elevar més i més el llistó,
a una sana i necessària disconformitat davant les traves i els imperatius de l'administració i, per
damunt de tot, de constatar la nombrosa tasca pendent de fer, i que corre el perill de no portarse a terme; la sensació d'una certa impotència davant la més que probable desaparició de certs
documents fílmics que, potser, foren d'enorme interès per a la història del nostre país ... Tot això
configura la nostra rebel·lia; la meva i la de tots aquells que treballen en aquesta mateixa direcció
i per aquestes fites. Per això ens queixem.
***

Arribat a aquest punt, no vull continuar sense fer una crida a la col·laboració entre institucions
i organismes en vers el repte de la recuperació patrimonial. En primer lloc , que quedi clar que és
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responsabilitat de tots, no tan sols de la filmoteca de torn. Tots podem i hem de contribuir-hi.
Des de fa un cert temps, una de les accions empreses a partir de l'Arxiu d'Àudio-visuals de la
Generalitat, ha estat propiciar les relacions amb els arxius i museus locals i comarcals, establint
uns mecanismes de coHaboració adients. És clar que els arxius locals, de tot tipus, per la seva
condició, estan molt més a prop del ciutadà i en òptimes condicions i relacions per rebre llegats
particulars de tot tipus. Habitualment, als arxius locals, com ja sabeu la majoria de vosaltres, hi
arriben documents, llibres, fotografies, objectes i, rarament però també, pel·lícules. Quan això
passa, de segur s'origina un problema en diferents vessants. Què fer amb els films? Si són de
suport nitrat, representa un autèntic perill tenir-los guardats en una prestatgeria, al costat de
centenars i milers de documents-paper, com sol passar en la majoria dels casos. A més, amb
tota seguretat. per manca de bones condicions de preserva_ció, aquestes pel·lícules acabaran
absolutament autodestruïdes. I mentrestant no poden ni tan sols acomplir amb la seva pretesa
missió de facilitar informació a l'historiador o estudiós interessat, en no poder-se visionar. Per
propi interès, cal trobar solucions a tots aquests problemes i, en aquesta direcció, des de la
nostra institució, oferim les fórmules que calgui per arribar a acords satisfactoris per a tothom.
Solucions n'hi ha. Cal confiar i disposar-se a utilitzar unes instal·lacions que existeixen en el
nostre país, per a servir tota la comunitat.
Cal acceptar que en aquesta vida no tot és tan senzill com sembla o com voldríem o com
hauria de ser. Dic això, perquè sóc conscient de certes dificultats que sovint es presenten, i que
dificulten l'aconsellable bona relació entre institucions públiques. A més a més, existeix el
comprensible sentit de la propietat i les reticències i desconfiances que emergeixen en aquests
temes. Quedi clar, en primer terme, que en cap cas l'Arxiu d'Àudio-visuals de la Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya actua o té intencions d'actuar amb un sentit d'acaparació,
d'apropiació de béns o esforços d'altres. Del que es tracta, en tot cas, és de sumar en lloc de
dividir, i d'aprofitar els recursos dels que el país disposa, realitzats amb diner públic i, per tant,
per a tothom i al servei de tots. No volem dir DONEU-NOS, DIEM UTILITZEU-NOS. I amb
l'absoluta convicció de poder trobar solucions, les que calgui, les més adients. En definitiva, les
correctes.
Cada cop més, tenim molt clar que la conscienciació de tothom vers la tasca col·lectiva per
la
salvació i recuperació del patrimoni cinematogràfic de Catalunya és imprescindible i
a
desitjable i, òbviament, creiem fermament en la necessitat d'encoratjar tot tipus d'iniciatives en
aquest sentit. Però això no vol dir tancar els ulls a la realitat i comprovar que sovint els esforços
es malmeten per no saber trobar, oportunament, els suports necessaris. Ni tampoc donar
l'esquena al greu plantejament que significaria caminar vers una duplicació d'infrastructures que,
per a les seves especificitats tècniques i alt cost, de cap de les maneres pot ser considerat com
una fita a assolir, si existeix la possiblitat, que ara mateix estic fent pública, de compartir. I segur,
seguríssim que, ben estudiat, els beneficis que se'n poden desprendre han de ser òptims per a
tothom. I, per damunt de tot, amb un sentit pràctic.
Podeu estar segurs que des de l'Arxiu de la Filmoteca, així com des d'altres instàncies com
el mateix Departament de Cultura de la Generalitat, no contemplem les diferents iniciatives que
sorgeixen o poden sorgir -un exemple pot ser el que es perfila com la possible existència de la
Filmoteca de Girona- com una competència a la nostra tasca i als nostres objectius. Tot el
contrari. Totes elles tenen dret de rebre el nostre encoratjament i, de forma especial, la nostra
oferta de coHaboració. Que se sàpiga que les nostres portes estan obertes i que desitgem que
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Em posaran en una màquina tiradora, d'un tipus dit "Truca". A una cadència d'una imatge per
segon (tan a poc a poc no acabarem mai!. ..) aniré mostrant les meves imatges a través d'una
finestreta humida, en la que hi circula un líquid especial que omple els solcs de les meves ratlles,
produint un efecte òptic que sembla que les ratlles desapareixin i així, la nova còpia, que resultarà
de tot el procés mostrarà unes imatges molt més nítides i clares sense la molèstia de les ratlles
sobretot de les més fines. Les molt gruixudes no es poden dissimular tant. Un raig de llum
procedent d'una llanterna, projectarà les meves imatges, a través d 'un objectiu especial (per això
se'n diu procediment de reproducció òptica), vers una pel·lícula verge, negativa, de tipus
especial. Aquest procediment imatge per imatge, permet també poder rectificar l'enquadrament
dels meus fotogrames per anar compensant el decalatge, conseqüència de l'encongiment del
meu suport de nitrat i evitar, el més posssible, que a la nova còpia les imatges "ballin" massa.
Després de passar totes les imatges, el negatiu impressionat haurà de revelar-se per un
procediment especial per obtenir unes imatges de bona qualitat. D'aquesta cinta, un cop
revelada, se'n diu Contratipus i d'ella se'n produirà una nova còpia positiva, una mena de
germaneta bessona, capaç de ser projectada sense problemes i de perpetuar la durabilitat de
les meves imatges. I si, per desgràcia aquesta nova còpia un dia patís un contratemps i
s'espatllés, a partir d'aquest contratipus, sempre se'n podran treure noves còpies. Així queda
garantida la conservació.
Bé, ara sí que la jornada ja s'acabat. Me'n vaig a descansar. Si tinc ocasió i us interessa, més
endavant potser podré explicar-vos més coses o ampliar els detalls de tots els processos, un
cop en tingui d'ells una experiència personal. Així doncs, fins aleshores, adéu-siau! ... Encantada
d'haver pogut ser d'alguna utilitat..."
***

Com tots els contes, aquest també té un epOeg, una "moraleja". La peHícula Dorotea, del
realitzador català Fructuós Gelabert, és una de les moltíssimes -massa- que, malauradament, no
podrà mai experimentar una apassionant aventura com la del conte que us he explicat. Aquest film
forma part del patrimoni cultural cinematogràfic català irremissiblement perdut. Encara avui dia,
malgrat tots els bons propòsits d'institucions públiques i privades, esforços personals de tot tipus,
declaracions i projectes, en tot el món es continuen perdent nombroses oportunitats per salvar els
testimonis ffimics d'altres èpoques. I en aquesta realitat, però, la responssabilitat és de tots,
inclosos aquells que per desconfiança, recels o ignorància prefereixen guardar ells mateixos les
seves col·leccions de films antics, evitant la seva possible restauració i duplicació, que puguin
garantir la supervivència de les imatges. Però no tan sols això. En alguns casos -potser massa
també- no s'arbitren els recursos necessaris per a garantir que les imatges cinematogràfiques que
s'estàn produint en l'actualitat, arribin en òptimes condicions de conservació a les futures
generacions. Amb motiu del primer centenari del naixement del cinema, que estem a punt de
celebrar, arreu s'estan portant a terme nombrosos esforços per recuperar i salvar el cinema antic,
el cinema de principis del nostre segle XX (potser per la convicció que el temps per recuperar
aquest cinema s'està esgotant) però, penso jo, s'hauria de tenir en compte, també, a evitar que
quan se celebri el segon centenari, els historiadors, conservadors, restauradors i estudiosos del
cinema d'aleshores no tinguin les mateixes dificultats que patim nosaltres, per accedir a la
informació que els haurà de proporcionar el cinema produït actualment.
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El conte que us he narrat ha estat, doncs, ni més ni menys que una mena de somni. Un
miratge. Segons es vulgui considerar, un malson. Una d'aquelles coses que, sovint se somnien
estant despert, potser com a conseqüència de que qui té gana somia pa. Realment, el títol
correcte i adient d'aquest conte hauria estat: "Dorotea, un exemple del patrimoni cinematogràfic
perdut". En definitiva, no ha estat altra cosa que el relat d'un somni; d'un somni que, despert o
adormit, ha tingut en veu alta un conservador de filmoteca.
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CRÍTICA I ANÀLISI DE LES IMATGES:
L'EXEMPLE DE LES VISTES URBANES
EN ELS GRAVATS ITALIANS DEL SEGLE XVIII
André Carbaz
La publicació dels Prospectus Magni Cana/is Venetiarum (1735) reuneix catorze aiguaforts
d'Antonio Vi senti ni (1688-1782) que reprodueixen un nombre igual de vistes de Canaletto (16971768). L'any 1742 s'hi afegeixen dotze vistes més del Gran Canal i el mateix nombre de places
menors de Venècia, cosa que obliga a modificar-ne el títol: Urbis Venetiarum Prospectus
Celebriares 1• No es tracta només d'una operació de promoció molt brillant que redueix la pintura
al gravat i al petit format i permet així obrir un mercat (convertint el Prospectus en un veritable
prospecte publicitari): tot i que, en principi, les tres sèries només són "estampes de traducció",
com bé diu l'italià, és a dir unes transposicions gràfiques. La seva seqüència no deixa de
constituir un punt d'inflexió en la manera de donar a veure la ciutat. La primera sèrie permet
recórrer idealment tot el Gran Canal a partir del pont de Rialto, centre comercial tradicional de
Venècia, mentre que la segona comença a l'entrada nord de la ciutat i continua fins a la zona de
Sant Marc, en un moviment alternat de camps i de contracamps.2 No ens trobem, doncs, amb
una il·lustració estàtica de la via fluvial, sinó amb un sistema complet i equilibrat de relacions entre
un cert nombre de punts d'observació. Ben sovint, el segon pla d'una vista esdevé el primer de
la següent, com en una espècie de refosa encadenada. És indubtable que ens trobem en
presència d'una lectura urbana contínua, encara que en forma de muntatge.
Aquesta disposició en forma de recorregut és nova perquè demostra una actitud diferent
sobre la ciutat. Si comparem els reculls venecians de vistes urbanes que van precedir el
Praspectus amb aquesta obra, se'n destaca un principi director inèdit: els 104 gravats de les
Fabriche, e vedute di Venetia disegnate, paste in prospettiva, e intagliate da Luca Carlevaris
(1703); les 529 estampes de les Singalarità di Venezia e del Sereníssima Stata de Vincenzo
Coronelli (1708-171 O); els 65 gravats de diversos artistes del Grande Teatro di Venezia, publicat
l'any 17173 per Domenico Lovisa, forneixen nombroses informacions sobre l'arquitectura major
i sobre els principals indrets de la Sereníssima, tot i que la ciutat com a tal hi queda il·legible.
Carlevarijs (1663-1730) i Coronelli (vers 1650-1718) adopten una classificació tipològica
(esglésies, scuale, palaus del govern i palaus privats, per al primer; esglésies, palaus i vil·les, per
al segon): posen èmfasi en els edificis, mostrats la majoria de vegades de cara, i segons uns
enquadraments més o menys estrets que eliminen l'espai urbà. Lovisa proposa, en canvi, moltes

Fig. 1. Domenico Lovisa, Le campo
SS. Apostoli , 171 7.

Fig. 2. Antonio Visentini (segons Canaletto), Arca S.S. Apostolorum cum
eorum Templa, 1742, o com fer
respirar l'espai.
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Fig. 3. Antonio Visentini (segons Canaletto), Ex Aede Salutis, usque ad
Caput Cana/is, 1735: translació de les
illes (el lligam entre la Salute i la zona
de Sant Marc no correspon a la
topografia).

Crítica i anàlisi de les imatges

vistes que es mereixen aquest nom (de les quals Canaletto n'obtindrà algunes de les seves),
sense distribuir-les, però, segons un criteri topogràfic.
I encara hi pensa menys Michele Marieschi (1710-1744) en les seves Magnificentiores
Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus de 1741, tot i que els seus 21 aiguaforts
comuniquen una visió molt airejada i extremadament dinàmica dels espais venecians.
No coneixem l'organització original de les Vedute altre prese da i luoghi altre ideate de
Canaletto (17 44 ?) ,4 però encara que fos coneguda, no tindria gaire importància des del punt de
vista que ens ocupa, des del moment en què la sèrie només conté quatre vistes de la zona de
Mart. De tota manera, Canaletto utilitza molts altres mitjans per expressar el seu lligam amb
Venècia (o amb Londres): no només modifica les arquitectures, fins i tot les més famoses, sinó
que intervé en les relacions entre els edificis, amplia o estreny els canals, engrandeix l'espai dels
campi (figures 1 i 2), desplaça les illes (figura 3), afegeix i sostreu elements pertot; de manera que
en tota la seva obra no hi ha probablement cap vista que sigui del tot exacta.
En aquest nou Canaletto, tan diferent de l'artista objectiu, del quasi fotògraf d'abans d'hora
que una llarga tradició crítica (acrítica seria més just) havia acabat per imposar, Venècia és una
mostra de poètica de la metamorfosi. En les vistes de Canaletto, i a fortiorí en les vistes
imaginàries, Venècia sempre difereix d'ella mateixa, es desatapeeix, s'obre, ja no es presenta
com a estable, sinó que esdevé múltiple.
Una poètica d'aquestes característiques no obeeix només a preferències personals: una
llarga sèrie de capricis, amb els quals Canaletto carrega contra tots els components del centre
polític de la Sereníssima, així permet de suposar-ho: els uns darrere els altres, els transplanta, els
substitueix, els afegeix unes improbables bastides (angleses i gòtiques, a vegades), els exilia en
un altre sestier o, fins i tot, sobre un illot de la llacuna. Sobre aquest punt, hom pot suposar,
sense risc d'equivocar-se, que Canaletto va transposar, en la representació del teixit urbà, la
voluntat de renovació pròpia a la francmaçoneria present a Venècia des dels anys trenta. 5
Però aquesta doble clau no és suficient encara per fer adonar de la seva voluntat constant
d'intervenció: entre el rebuig d'una xarxa de canals i carrerons massa irregular i massa estret per
a la sensibilitat moderna, i un projecte polític que intenta donar a Venècia una plataforma espacial
als límits de l'abstracció, potser hi ha encara lloc per a un tercer nivell de reflexió, les traces del
qual serien eventualment identificables en altres reculls de vistes d'altres ciutats italianes. A

Fig. 4. Bemardo Sgrilli (segons Giuseppe Zocchi), Vista de la catedral de
Florència i del baptisteri Sant Joan,
amb la processó del Corpus Domini,
1744: vista impossible.

F¡g. 5. Garlo Gregori (segons Giuseppe
ZocchQ, VISta del Palazzo Vecchío, de la
llotja gran ducal i de la plaça , amb la festa
dels Homenatges en les so/emnftats de
Sant Joan Baptista, protector de la dutat,

1744: es quadruplica la superficie de la
plaça de la Senyoria.
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Fig. 6. Giovanni Antonio Canal, La
Piazzetta amb /a Uibreria, vers 1730:
obertura i dinamització.
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Florència, per exemple, on Giuseppe Zocchi (171 7-1767) publica l'any 1744 la seva Scelta di
XXIV Vedute del/e principali contrade, piazze, chiese, e palazzi del/a città di Firenze .6 No hi havia
en la Toscana cap tradició "vedutista", (això es desprèn de la dedicatòria a Maria-Teresa) i l'àlbum
de Zocchi no tindrà tampoc imitadors. Al segle XVIII, la Florència dels Habsburg-Lorena no era
gaire més que una breu etapa en l'itinerari del Grand Tour7 , de manera que la demanda de
"souvenirs" era insignificant.
Com per a Canaletto, l'opinió que preval és la de considerar que els gravats de Zocchi són
d'una fidelitat exemplar, amb algunes excepcions evidents: sens dubte és una "vista impossible"
la XXI, amb la cúpula i el baptisteri vistos des del nord (figura 4); tot i el punt d'obseNació dins
l'eix de la via dei Calzaiuoli, també es veu una gran part de la via del Proconsolo, encara que
s'inici! al peu de la catedral. Zocchi va atorgar a la part septentrional de la plaça de la Catedral
una amplada cinc o sis vegades més gran que la real i, a més, va utilitzar per a la part esquerra
de la seva estampa un segon punt d'obseNació, que li ofereix la torre del Bargello. Aquesta
manipulació explica per què la massa colossal del santuari queda reduïda a tan poca cosa.
Zocchi utilitza expedients de perspectiva que transformen profundament la substància
espacial de Florència. La seva Piazza S. Maria Novella (gravat XXII) ja no és pentagonal, sinó
quadrada, i esdevé immensa perquè ell empetiteix les cases del cantó occidental. De la de la
Santa Croce (gravat XXIV), que és un rectangle, en fa un altre quadrat. Quant a la de la Senyoria
(gravat XXII I, figura 5), sembla que desplaça la Loggia dei Lanzi en direcció de l'Arno, i juga amb
les distàncies entre els edificis per obtenir una mena d'esplanada que quadruplica la superfície
de la plaça. En resum, actua com Canaletto desplaçant la Uibreria per obtenir una Piazzeta
sobredimensionada (figura 6).
Quan tracta un carrer, Zocchi insisteix en la profunditat de l'espai, que vol privar d'atmosfera;
és a dir, que apareix transparent fins al fons (gravat X, via Cerretani; gravat XVI, piazza di S. Maria
Nuava). Procediments igualment utilitzats per Canaletto-Visentini, així com el règim d'ombres
(gravat XVIII, Badia florentina i Bargello), el qual exigeix façanes laterals ombrejades d'una banda
de la imatge i clares de l'altra, tot i que totes estiguin exposades de la mateixa manera.
El gravat XIV (figura 7) mostra el pont S. Trinità en l'eix de la via Tornabuoni (de fet, una primera
rectificació) seguit, sempre axialment, de la via Maggio (que en realitat obeeix a una altra
direcció), del qual resulta un trajecte en línia recta que respon a l'ideal "clàssic" de la bellesa

Fig. 7. Johann Andreas Pfeffel (segons
Giuseppe Zocchi), Vista del Ponte a S.
Trinità, de l'església S. Trinità i de la
columna erigida per Came 1er, 1744:
o com es rectifiquen els eixos urbans.

Fig. 8. Giuseppe Vasi, Església de
Santa Maria de Trevi, (LVI), 1756.
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Fig. 9. Giuseppe Vasi, Església de
Saint-Yves des Bretons, (LVI), 1756.
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urbana. La tercera edició de Zocchi s'obre amb un plànol de Florència, fet per Ferdinando
Ruggieri (1755, però publicat l'any 1731) que presenta les mateixes anomalies.8
Encara que no proposi cap itinerari, l'organització de la "Scelta di vedute" no està pas
desproveïda del sentit de territori. Comença amb una ciutat a l'horitzó molt bella, presentada
"des de l'angle" (gràcies a les traces encara visibles de la centuriació romana); continua
obligatòriament pel "palau reial dels Pitti, habitatge dels sobirans regnants"; després, per cinc
vistes de l'Arno en dues seqüències en camp i contracamp. 9 I només després de tot això
comença la sèrie dels carrers i places. I, malgrat les llegendes que, com en Visentini, només
identifiquen els palaus i les esglésies, l'accent visual sempre es posa en les vies de comunicació;
és a dir, en l'espai públic.
La Florència de Zocchi presenta, doncs, una afinitat sorprenent amb la Venècia de Canaletto
o, si es prefereix, amb la de Visentini. Hi trobem la mateixa voluntat de millorar les relacions
espacials per fer-les més llegibles, la mateixa absència de massa atmosfèrica, la mateixa llum
franca en una ciutat cristal·lina. (1 , pel que fa a la crítica, la mateixa inferència il·legítima de la
precisió de la imatge a l'exactitud de la vista.).
No obstant això, el lligam amb Venècia existeix: s'anomena Andrea Gerini, marquès, mecenes
i col·leccionista, promotor de la publicació, molt obert al gust de les llacunes. '0 I, de tota manera,
diversos gravadors de la Scelta són venecians d 'origen o d'adopció: Pietro Monaco, Giusseppe
Wagner, Fabio Berardi, Giuseppe Filosi, Giuliano Giampiccoli, Michele Marieschi, Giovanni
Battista Piranesi. Però Gerini (o bé Zocchi) contracta també artistes itinerants alemanys, i també
florentins o d'altres originaris de la Península. Entre aquests, Giuseppe Vasi (171 0-1782), sicilià
actiu a Roma. Ell serà més tard l'autor d 'una sèrie abundant d'estampes en deu volums,
escalonats de 1747 a 1761 , amb el títol de Del/e Magnificenze di Roma antica e moderna. " Al
final d'aquest llarg treball, Vasi publicarà encara una mena de mirada retrospectiva sobre la ciutat
en forma d'un immens panorama vist des del Janícul, el Prospetto di Roma (1765).
Les vistes de Vasi tenen molt en comú amb les precedents. Classifica segons l'habitual criteri
tipològic: les portes i murs de Roma (174 7), les places principals (1752), les basíliques i les
esglésies antigues (1753), els palaus i els carrers més cèlebres (1754), els ponts i els edificis
sobre el Tíber (1754), les esglésies parroquials {1756), els convents i les cases del clergat regular
(1756), els monestirs i els pensionats femenins {1758), els col·legis, hospitals i llocs de pietat
(1759), les vil ·les i jardins (1761 ); en total 242 gravats. L'ordre de les imatges de cada àlbum no
sembla pas obeir a una lògica en concret. Tot i això, com en Zocchi i Visentini, sembla que la
identificació de les construccions sovint és només un simple pretext.

Fig. 10. Giovanni Battista Falda, Façana de l'església de Santa Margarida al
Transtevere , 1665.

Fig. 11 . Giovanni Battista Falda, Façana de l'església de Sant Agustí, 1665.
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Rg. 12. Giuseppe Vasi (segons Giuseppe Zocchi), Vista de l'església S.
Michele Bertelde, dels pares teatins,
1744.
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Giovanni Battista Falda (1648-1678) i Giovanni Francesca Venturini (vers 1650-1700) havien
publicat una obra en quatre parts sobre les Fontane di Roma i els voltants. Vasi no reprèn el
mateix tema en el seu catàleg tipològic, però evidentment també ha de mostrar la Fontana di
Trevi, edificada de 1732 a 1762; ocupa doncs els dos terços del gravat dedicat a un santuari
menor, Santa Maria di Trevi, en el llibre VI dedicat a les esglésies parroquials (figura 8).12 Sovint,
la presència d'un oratori de poca importància permet, doncs, de presentar un lloc de la ciutat,
tal com ho demostra encara el gravat dedicat a Santa Lucia alie Botteghe Oscure (Llibre VI). La
capella, que no es veu des del carrer, és assenyalada simplement per un campanar. O bé SaintYves des Bretons (ibidem), minúscul a l'ombra, quan tota l'atenció se centra en la perspectiva
sense fi de la Strada di Ripetta (figura 9).
Sense cap dubte, de tota manera, la majoria de gravats situen en un primer pla l'edifici
identificat en la llegenda. Però si compareu la composició de l'arquitectura en l'obra de Vasi amb,
per exemple, l'obra de Falda, les diferències són evidents. En el Nuovo Teatro del/e fabriche, ed
edificii in Prospettiva di Roma moderna, (1665) Falda només coneix dos procediments: la
presentació frontal o quasi frontal de l'objecte principal flanquejat d'una perspectiva profunda,
(figura 1O) o bé una organització espacial en embut amb el tema àulic vist de biaix (figura 11 ). En
Vasi, en canvi, la presentació axial hi és raríssima. 13 El sicilià prefereix l'efecte de deflector amb
l'edifici principal de tres quarts que desvia la mirada cap al fons i fa entrar, així, l'observador en
l'espai figurat: com si el gravat Xl de Zocchi, fet per ell mateix (figura 12), amb el seu fenomenal
doble moviment cap a Sant Gaetà a la dreta i, després, cap a la corba de l'esquerra, ja
contingués tota la seva poètica.
Vasi està fascinat pels buits, que es dilaten o bé que es manifesten com fissures dins de la
Roma moderna compacta (figura 13). Tan aviat com pot, escull el punt d'observació que permet
de veure-hi lluny, molt més enllà del lloc descrit i que forneix a la mirada un punt d'arribada: la
Trinitat dels Monts per a l'església de la SS. Trinità i el Quirinal per a SS. Vicenzo i Anastasi0 14
(Llibre VIl); S. Andrea delia Valle per a S. Maria dei Sette Dolori (Llibre VIII); el Coliseu per a
I'Ospedale di S. Giovanni Laterano i S. Maria in Cosmedin per a S. Galla (Llibre IX). Abans de
franquejar una porta de la ciutat, el viatger ideal ja entreveu l'interior de Roma sota l'arc de Porta
del Popolo o de S. Spirito (Llibre 1).
Així, Vasi orienta el lector, encara que el punt de referència que indica a vegades quedaria
invisible in situ, si col·loquéssim el punt d'observació a l'alçada del teulat. Estableix relacions
òptiques a llarga distància, posseeix el sentit dels encadenaments, dirigeix la mirada amb

Fig. 13. Giuseppe Vasi, Hospici i
església de Sant Uuis de la Nació
Francesa (L.IX), 1759.

Fig. 14. Giuseppe Vasi, Església de
Santa Maria in Via Lata (L.III), 1753: el
Corso com a plaça.
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Fig. 15. Giuseppe Vasi, Palau Alteri (L.
IV), 1754: la Via del Plebiscito amb una
amplada triplicada.
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seguretat dins el laberint de carrerons. Tot l'espai és obert cap a totes les direccions i Vasi indica
sempre dinàmicament per on cal sortir. Associa al moviment dels carrers el de les carrosses.
Privilegia la xarxa de circulació, que és articulada per edificis il·lustres. 15 Vasi no s'entreté només
en les circumstàncies de l'espai per enregistrar-lo tal com és (acceptant que això sigui possible),
però igual que Zocchi en els seus dibuixos i Canal en les seves teles, intervé per corregir: així,
representa la Piazza di Pietra i la del Panteó com si fossin immenses (Llibre 11). Davant de S. Maria
in Via Lata i del palau Pamphilj, transforma l'estret Corso en una avinguda, ampla com una plaça
(llibre 111; figura 14), la qual cosa no li impedeix de reduir la sortida del mateix Corso a la Piazza
Venezia a un brevíssim interval entre dos palaus (ibidem), algunes desenes de braces més enllà.
Per poder desenvolupar amb facilitat la façana del palau Altieri sobre l'actual Via del Plebiscito,
desplaça el Gesu fins a la vora (Llibre IV; figura 15).
Tot i els seus procediments per ajudar la magnificència, Vasi figura, ell també, com a
"decididament objectiu". 16 Ho assumeix "obeint el subtil 'esperit de fidelitat' a la realitat i la serena
objectivitat del model flamenc" (id est Van Wittel). 17 "No subordinà mai l'existència dels llocs que
descrivia a criteris irreals d'artista" .18 ¿Potser la crítica s'havia cregut al peu de la lletra els mots
del gravador, el qual declarava Al lector del seu Primer llibre: "prometo a més (... ) de mostrar (...)
l'interior sencer d'aquesta ciutat, i és clar amb més exactitud que mai no s' ha fet fins ara"?.
Perquè la noció d'objectivitat és simplement anacrònica a la primera meitat del segle XVIII, des
del moment en què allò que els artistes volen produir només és l'efecte de realitat.
Giuseppe Vasi planificava els seus reculls abans que Piranesi no fes la seva esclatant entrada en
el mercat de les vistes: sigui quin sigui el seu interès, les vedutine de Piranesi - Bettagno dixit-, 19 a
partir de 1741 , no permeten imaginar el que seguirà, i encara menys els gravats de Piranesi signats
per Vasi, que Millon va identificar de manera convincent. 20 El Uibre primer de les Magnificenze di
Roma antica e moderna de Vasi apareix l'any 1747, quan Piranesi ja havia començat a gravar les
seves Vedute di Roma. 21 Quan aquest publica les seves pròpies Magnificenze di Roma l'any 1751,
les seves primeres vistes ja eren disponibles en el mercat. N'editarà fins l'any 1761 , data de l'últim
Uibre de Vasi. Dominat pel seu titànic, heroic i sublim col·lega (i ex-alumne), Vasi no s'inquieta ni
entra en la polèmica sobre el primat itàlic, o més aviat etrusc, i segueix el seu camí sense canviar
de direcció, insensible als atractius de la utopia o de la història.
El paper de la Roma antiga en la seva Roma moderna ofereix la clau d'aquesta actitud mental.
Si exceptuem diverses portes dels murs aurelians, alguns ponts, la piràmide de Cèstius, les
vistes del Campo Vaccino i dels Fòrums, més altres ruïnes, les restes imperials que ens most ra

Fig. 16-Giuseppe Vasi, Església i
monestir de l'Anunciació de les Germanes dominicanes neòfites (L VIII),
1758.

Fig. 17. Giovanni Antonio Canal,
L'arco dei pantani, vers 1720.
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Fig. 18. Giovanni Battista Piranesi,
Vista de les ruïnes del fòrum de Nerva,
vers 1750.
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havien estat ocupades des de l'Edat Mitjana i no es distingien de la ciutat quotidiana: com ara
les dues columnes cocleades, el Temple d'Adrià, el Panteó, el Pòrtic d'Octavi, el teatre de
Marcellus, S. Bernardo alie Terme. El que li interessa és aquesta antiguitat, part integrant de
l'hàbitat comú: aquella part assimilada des de feia segles no li inspira cap sentiment d'inferioritat
o, el que és pitjor, de culpabilitat.
Si presenta l'Arco dei Pantani, el menciona en la llegenda del gravat, però amb el títol de
Chiesa e Monastero di S. Maria Annunziata del/e Suore Dominicane Neofite, i integra el gran mur
antic dins una sèrie de torres i campanile medievals que ritmen el cel. Posa, a més, en evidència
la Via Tor de' Conti i la Piazza del Grillo (figura 16). Davant el mateix emplaçament, el jove
Canaletto havia pres un altre partit, que reduïa de molt l'alçada del mur romà, modificava les
edificacions del fons i, sobretot, marcava el palau de la dreta amb un indubtable signe de
decadència, posant d'aquesta manera el modern i l'antic al mateix nivell (figura 17). Piranesi
s'empara del mateix tema per omplir la imatge amb un mur que ho domina tot i per desviar, com
més millor, les mirades dels altres elements del lloc (figura 18). Tres vistes del mateix objecte, una
seqüència com una pedra de Rossetta per passar d'una visió a l'altra.
En l'economia dels Llibres de Vasi, l'antiguitat, estadísticament parlant, no té pas el paper de
protagonista. Però també és remarcable l'absència dels grans eixos de Sixt Cinquè, encara no
brodats de construccions, com la Via S. Croce o la Via Merulana. En el cas de la Via S. Giovanni
Laterano, Vasi elegeix un punt d'observació que li permet escamotejar aquesta artèria tot deixant
que el Coliseu s'entrevegi al fons, sobrepassat pel campanile de S. Francesca Romana (Spedale
di S. Giovanni, llibre IX).
De vegades, també és capaç de donar una visió intensament poètica, com la de la Porta
Settimiana de nit (Llibre I; figura 19), tema raríssim i quasi únic a Itàlia fora de Venècia. 22
Giuseppe Vasi vol mostrar, abans de tot, la ciutat actual, tal com és, feta de molts petits
racons i d'alguns indrets excepcionals. És una actitud que comparteix amb aquells que, a Roma
i al mateix moment, intenten comprendre en què consisteix allò que més tard s'anomenarà
l'urbanisme. Aquest punt es mereix una atenció particular. És justament durant aquest període
que es comença a investigar empíricament sobre el mecanisme de les activitats urbanes, sobre
la xarxa de circulació, sobre les regles de la higiene pública; temes que fonamenten la reflexió de
les Llums sobre la ciutat, i que estaran tots relacionats amb la revolució industrial. Els dos
instruments principals, que s'utilitzaran al principi del segle XVIII amb aquests objectius seran, el
cadastre geomètric i l'assaig analític. Són complementaris .

,....,.,
. ;. .J.I
Fig. 19. Giuseppe Vasi, La porta
Settimiana (LVI), 1756.

Rg. 20. Giovanni Battista Nolli, Plànol
de Roma, 1748, detall amb els voltants del Panteó.
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Fig. 21. Giuseppe Vasi, Església de
Sant Eustaqui (LVI), 1756.
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Un any després del Primer Llibre de Vasi, l'any 1748, es publica (en dues versions: una de
gran i una de petita) la Pianta di Roma de Giovanni Battista Nolli (1701-1756; figura 20),
obtinguda per projecció ortogonal segons els més moderns mètodes de l'època: Nolli, originari
del Val d'lntelvi, prop de Como, havia après l'ofici col·laborant al cadastre de Llombardia de 1722
a 1724, passant després al cadastre (piemontès) de la Savoia de 1729 a 1731. Durant els dotze
anys de preparació del seu plànol de Roma, havia treballat a més en la recomposició de la Forma
Urbis dels Sévère .23
Els cadastres territorials eren operacions econòmiques empreses pels Estats centralitzats per
estimar, i per tant, taxar, d'una manera eficaç i més justa a la vegada, els immobles i els
productes. La seva gran escala no permetia un registre analític de les ciutats. A més, no tenien
com a objectiu el coneixement de l'estructura urbana. Els cadastres urbans, que es
desenvolupen paraHelament als primers, obeeixen a intencions diverses però tenen en comú
una voluntat que es pot qualificar de científica: la transcripció gràfica del sòl (construn o no) dins
d 'un perímetre donat, amb un mètode unitari i una única escala. A Itàlia, Nolli va ser precedit per
Lodovico Ughi, del qual havia aparegut l'any 1729 la lconografica representazione delia ínclita
Città di Venezia . Aquesta obra mestra dóna a conèixer la xarxa de vies de comunicació, els
jardins i els edificis públics, però no les divisions parcel·làries. 24 Es tracta d'un projecte privat, els
motius del qual encara es desconeixen. I abans que Ughi, convé assenyalar el cadastre
manuscrit de Ginebra, anomenat Plan Billon, de 1726, obra destacable, ja que no només
delimita cada parceHa, sinó també el plànol de cada edificació, incloent-hi la posició i el tipus
d'escala. 25 Tenia un objectiu fiscal, però devia permetre igualment rectificar l'alineació dels
carrers.
En relació amb els plànols d'Ughi i de Billon, el de Nolli es distingeix ben aviat per una
característica excepcional: no es limita pas (com el primer) a indicar els illots i carrerons o canals;
no radiografia (com el segon) la totalitat de la substància arquitectural ni en mostra la distribució
parceHària, sinó que representa els carrers, les places, les esglésies, els teatres, els jardins, els
patis dels palaus i els accessos (fins i tot coberts) a diversos indrets com un sol sistema d'espais
públics. La resta només és una superfície uniformement ombrejada. Això significa en particular
que el plànol de Nolli ja és una interpretació de la ciutat. Essent, en principi, exacte, privilegia en
canvi, alguns elements.
La insistència de Nolli en els recorreguts urbans ens porta de nou a Vasi, a Zocchi, a Canal.
Rg. 22. Giuseppe Vasi,
Monestir i església dels
Sants Domènec i Sixt i
el de Santa Caterina de
Siena de les Germanes
dominicanes al Monte
Magnanapoli (L.
VIII), 1758.

Rg. 23. Giovanni Battista
Piranesi, Iconografia del
camp de Mart, 1762.
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D'una banda, una visió sintètica i nadiral, gairebé teològica; de l'altra, una percepció analítica
horitzontal, que explora la contingència urbana. Aquesta oposició remet, de tota manera, a un
sol i únic objecte, percebut des d'espècies diferents. I no és per casualitat que podem suposar
que geòmetres i "vedutistes" parteixen de concepcions de la ciutat molt pròximes les unes de
les altres.
Quines? El plànol de Nolli constitueix, abans de tot, un instrument d'una política urbanística
que s'inspira àmpliament en el Testamento politico d'un Accademico Fiorentino de Lione Pascoli,
publicat sense el nom de l'autor a "Colònia" (és a dir, a Roma) l'any 1733. Però el nihil obstat
data de 1728, i l'obra ja havia estat distribuïda entre els cardenals durant el conclave de 1730. 26
L'assaig conté dues sèries de proposicions que fan referència, d'una banda, a "diversos
projectes per establir un comerç ben regulat en els Estats de l'Església i per augmentar
notablement les rendes de la Cambra apostòlica" i, de l'altra, a projectes d'urbanisme. Pascoli
vol resoldre la dispersió dels ministeris, situar la borsa al Capitoli, agrupar els oficis per barris
especialitzats, millorar els mercats, construir clavegueres, obrir places, embellir les entrades de
la ciutat, corregir el traçat d'alguns carrers, empedrar i il·luminar les artèries principals. Com tots
el seus contemporanis, es basa en un concepte d'embelliment que seria equivocat considerar
purament estètic: així ho deixa veure la llista de mesures proposades, en la qual fins i tot els actes
tècnics formen part de l'embelliment, que és una noció totalitzadora.
En altres termes, Pascoli no demana pas reconstruir Roma, no proposa pas intervencions
espectaculars, però tampoc considera la ciutat com un fons neutre on situar monuments. La
seva política no és una continuació de la d'Alexandre VIl- "papa de grans edificacions" - i els
seus successors; és a dir, que no pretén realitzar grans obres de prestigi sense coordinació, com
ho havien estat el port de Ripetta (1703), l'escalinata de la Trinitat dels Monts (1723), la plaça de
Sant Ignasi (1727) o la Fontana de Trevi (1732). Lione Pascoli concep la ciutat com un conjunt
de parts en interacció, i desenvolupa una tendència que ja era present a principis del segle en
els concursos de l'Acadèmia de Sant Lluc, abandonant les pompes formalistes. Cent anys
després de la descoberta de la circulació de la sang per Harvey (1628), es passa doncs d'una
percepció anatòmica de la ciutat, que enumera i descriu els diversos elements, a una concepció
fisiològica que estudia com funciona el conjunt.
El que l'interessa, veritablement, és la ciutat com a sistema. Segons ell, una sèrie
d'intervencions puntuals o sectorials assenyadament elegides era suficient per fer funcional una
Fig. 24. Pierre
Patte, Taula
sinòptica dels
projectes per a
un monument a
la glòria de
Uuís .XV, 1765.

Rg. 25. Anònim, Projecte per a l'establiment
protoindustrial de Kunsztow, 1780.
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ciutat com Roma. Pascoli aprofundeix en el teixit urbà existent. Proposa un urbanisme de
reformador, un "urbanisme de retocs" . És, exactament, el que Climent Xli Corsini promou, creant
el Tribunal dels Carrers: intervencions mínimes però múltiples dins d'un projecte general Y Les
idees de Pascoli sostindran nombrosos projectes d'ampliació de places fins a principis del segle
XIX, però sobretot amb el ministeri de Giuseppe Valadier, sota l'administració francesa del
departament del Tíber - de la plaça del Panteó a la de Trevi i a la del Poble, únic projecte
realitzat. 28
Canal , Zocchi i Vasi pertanyen a la mateixa família d'esperits: posen en evidència les relacions
internes del sistema urbà, amb efectes que atribuiríem a un gran angular o, al contrari, a un
teleobjectiu. Tots ells coordinen, volen una ciutat més dinàmica, donen més amplada als espais
públics, que ells troben mesquins. En una paraula, retoquen; fan veure en la substància mateixa
de la ciutat real una ciutat possible i desitjada. Ells també passen de l'anatomia urbana dels
Carlevarijs i dels Falda a la fisiologia, que serà la de la ciutat de les Llums. En les seves obres, la
funció optimista de la vista canvia de significat: ja no celebra un passat dotat d'una superioritat
immemorial, sinó que anticipa un medi diferent per a una societat potser regenerada, certament
més civil.
Però encara no ens trobem al final de la nostra interpretació. Si Pascoli accepta la ciutat tal
com és, disposat a modificar-la inserint-hi equipaments que la tornin funcional, també n'ha de
reconèixer la complexitat. La impossibilitat de la tabula rasa li imposa la mateixa veritat elemental
que l'urbanisme redescobreix avui amb tants esforços ,29 la de l'heterogeneïtat de la ciutat, de la
coexistència en ella mateixa de temps i modes, de la seva manera de constituir-se, a partir de
fragments.
Hi ha potser, en Giuseppe Vasi traces d'aquella constatació incòmoda que contradiu segles
de retòrica unificadora: la vista ja esmentada del Fòrum de Nerva és una mena de display de la
història de Roma (figura 16); o la de Sant Eustaqui amb els seus llenguatges arquitecturals
contrastats i el seu espai irregular (llibre VI ; figura 21); o bé encara Sant Domènec i Sant Sixt amb
la quantitat d 'indicacions de direcció, les seves façanes diversament orientades; un veritable
collage (Llibre Vil; figura 22).
L'obra que enregistra la nova tendència amb la consciència més viva és, no obstant això, la
lchnographia Campi Martii de Piranesi, publicada l'any 1762 (figura 23). Les interpretacions
d'aquest jeroglífic arqueològic són abundants. En la més coneguda, Manfredo Tafuri llegeix el
Campo Marzio de Piranesi com una "negació tipològica( ...) 'banquet arquitectònic de la nàusea'
(...) buit semàntic per excés de rebombori visual" 30 • En comprèn la importància urbanística: "la
dissolució de la Forma abasta, en el Campo Marzio ,(...) la d 'estructura urbana"; "la resultant
general d'una mostra d'invencions tipològiques com aquesta, exclou -però l'elecció és
deliberada- la individualització formal de la ciutat com a estructura. El xoc frontal dels organismes
i dels fragments d'organisme dissol, fins i tot, la memòria més antiga de la ciutat com a lloc de
la Forma" .31
Si Tafuri tingués raó; no seria arbitrari (tindríem ganes de glossar-ho) de desxifrar les vistes de
Piranesi, amb els seus espais urbans centrifugats i lacerats, com una visió de l'agonia de Roma.
Paola Polledri, de tota manera, fa notar que la posada en perspectiva històrica permet de
desdramatitzar molt sensiblement el Piranesi de Tafuri, portant-lo diacrònicament als seus propis
antecedents i sincrònicament al debat sobre l'urbanisme que començava a iniciar-se .32
En comptes de veure en el Campo Marzio una manera exasperada de refusar la dislocació de
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la identitat urbana, cal primerament observar que la lchnographia es trobava ja en preparació en
la Pianta di Roma( ... ) illustrata colli Frammenti di Mamo delia Pianta di Roma antica (id est de la
Forma Urbis), i també en la de la Pianta del Fora Romana (totes dues dins de les Antichità
Romane, I, 1756), que presenten caràcters anàlegs .33 A més, cal fer notar que "més que
considerar la complexitat de l'lchnographia com a destructora", es pot veure com "una nova
aproximació de la planificació urbana (... ) pel resultat de l'interès pels problemes urbans que
prevalia en el clima cultural romà de l'època" .34
Com per a la Pianta di ampio magnifico Collegio (1750), Polledri recusa la desintegració del
concepte de forma, en profit d'un "disseny que permet la coexistència d'unitats geomètriques
diferents i de centres múltiples a l'interior d'una forma arquitectural recognoscible" .35 No és
aquest el lloc per a desenvolupar més les consideracions sobre "la propensió per la
complexitat" 36 de Piranesi, que està d'acord amb la molt lúcida concepció de la ciutat de Pascoli.
Un gravat, publicat per Pierre Patte en els seus Monuments érigés en France à la gloire de Louis
XV (1765; figura 24) demostra que aquesta concepció no és un fenomen limitat a Roma: el gravat
presenta sinòpticament una sèrie de projectes de places amb accessos nous o bé rectificats.
Patte rebutja explícitament la tabula rasa: "la seva reconstrucció, com la de Pascoli, es limitava
a situar alguns punts, curosament escollits, per tal de construir el teixit connectiu de la ciutat" Y
Paradoxalment, la presentació simultània es transforma en una proposició, i així va ser
efectivament rebuda. 38 Patte, fundador de l'urbanisme higienista, 39 esdevé també, sense volerho, el pare de l'urbanisme de les figures. El poble de Kunsztow, a l'actual Lituània soviètica, va
ser planificat l'any 1780 (figura 25)40 per a activitats artesanals i protoindustrials. Només està
constitu'il per nusos i lligams. És un cas extrem de figura sense fons o sistema d'eixos i de places
articulats que, en rigor, no té teixit construït. El missatge de la ciutat multipolar coordinada
començava a formar part, des de llavors, del patrimoni cultural europeu .41
Nosaltres ens trobem menys allunyats dels Canal, Zocchi o Vasi del que podria semblar.
Comprenem que la seva poètica de la ciutat no és només una inclinació personal o dels seus
comitents. Ells tradueixen en els termes d'un nou gènere la voluntat transformadora d'una
intelligentsia cosmopolita, que disposava fins i tot de diverses organitzacions. La francmaçoneria,
tot i ser condemnada dos cops per l'Església (1738 i 1751), formava una xarxa en extensió i,
d'acord amb el seu estatut, encoratjava l'arquitectura inspirada en Palladio. Una altra agrupació,
l'Acadèmia de l'Arcàdia, fundada a Roma l'any 1690, tenia uns objectius bàsicament literaris,
però va esdevenir ben aviat el punt de trobada de "tots els personatges famosos de la vida civil,
cultural, religiosa, política" .4 2 Un dels seus fundadors, Gian Vincenzo Gravi na, havia reformulat el
concepte de versemblança que fonamentava el mètode de representació dels "vedutistes"
crítics, i volia relligar l'art amb la utilitat i la necessitat civil i social. 43
Membres eminents de l'Acadèmia van promoure un art de construir, d'acord amb aquests
principis, fins al punt que es va intentar la definició d'una arquitectura pròpia de I'Arcàdia, 44 la
qual cosa cal no confondre amb una arquitectura idíHica.
Piranesi era un àrcade, també ho era Vasi. L'un i l'altre havien treballat per a Zocchi. Piranesi
va ornar els marges del plànol de Nolli, un altre àrcade. Els protagonistes de la ciutat futura es
coneixien: estaven relacionats entre ells com les articulacions del plànol de Kunsztow. Els seus
comitents, com ara el cardenal Corsini per a Vasi i els seus mecenes, formaven part del mateix
sistema moHecular. Constituïen una xarxa, a vegades una tensa xarxa.
Entre 1735, any del Prospectus de Visentini, i 1747, data del Primer llibre de Vasi, es constata
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una concentració del tot sorprenent de reculls d'estampes dedicades a la ciutat. Aquestes
publicacions demostren un nou interès pels artefactes col·lectius, que són Venècia, Florència o
Roma. No en tenen prou amb el perfil urbà sobre l'horitzó, ni amb l'híbrida vista a vol d'ocell, ni
encara menys amb el catàleg de façanes memorables. D'aleshores ençà, aquestes publicacions
se centren de ple en el teixit urbà, deixant als geòmetres la representació des de l'alçada. 45 Jo
havia suposat que, a més de l'obertura de nous mercats i del Kunstwollen, Canaletto aspirava a
"un retorn de la pintura sobre el referent" .46 A través del joc de relacions virtuals, alternatives,
derivades, supletòries, desviades que desplacen els accents i redistribueixen els suports de
sentit, les vistes de Canal, de Zocchi, de Vasi, de Piranesi anticipen una espècie de refundació
de la ciutat sense fer-ne trontollar les estructures. Vistes com a cas límit del caprici. Vistes,
precisament, reformadores.
L'actualitat d'aquesta actitud ha de ser subratllada vigorosament. Després d'una època (a
principi d'aquest segle) en què arquitectes i urbanistes es van dedicar a la ciutat-jardí i restaren
d'esquena als problemes de la ciutat real, època seguida d 'un període durant el qual altres
arquitectes i urbanistes es van rabejar contra la ciutat per reconstruir-la de cap a peus, heus aquí
que, per fi, apareix una raça diferent de constructors, que intenten comprendre la ciutat tal com
és per afavorir-hi l'emergència de noves significacions. La discussió sobre la realitat urbana, que
es va desenvolupar per imatges interposades al segle XVIII els podria ésser de gran utilitat.

*Traducció del text Vues Rétormatrices, publicat originalment a Gabinet des Estampes du Musée d'Art et d'Histoire.
Geneve, 1991 .

NOTES
1. Cf. J. G. Unks, Views ot Venice by Canaletto, Engraved by Antonio Visentini, Nova York, 1971; D. Succi, Canaletto
& Visentini. Venezia & Londra, catàleg d'exposició sota la direcció de D. Succi, Gorizia, 1986.
2. Cf. A. Corboz, Canaletto. Una Venezia immaginaria, Milà, 1985, 11, pp. 413 ss.
3. Segons Succi, Da Carfevarijs ai Tiepolo. lncisori veneti e triulani del Settecento, catàleg d 'exposició sota la direcció
de D. Succi, Gorizia-Venècia, 1983, p. 231.
4. Cf. D. Succi, Canaletto & Visentini, op. cit. p. 125.
5. Cf. A. Corboz, "Venezia negata", in Le Venezie possibili. Da Pallio a Le Corbusier, catàleg d'exposició sota la
direcció de L. Puppi i G. Romanelli, Venècia, 1985, pp. 71 ss.
6. Cf, Vues de Rorence et de Toscane d'après Guiseppe Zocchi, catàleg d'exposició sota la direcció de R.M. Mason,
Ginebra, 1974 (edició italiana, Florència, 1981}; per als 77 dibuixos de Zocchi gravats per diversos artistes, cf.
Views ot Florence and Tuscany by Guiseppe Zocchi trom the Pierpont Morgan Ubrary, catàleg d'exposició sota
la direcció d'E. Dee, Nova York, 1968.
7. Cf. R. M. Mason, in op. cit. sub nota 6, p. 19.

122

Crítica i anàlisi de les imatges

8. Cf. Ragghianti comenta aquest gravat de Zocchi en el seu Ponta a Santa Trinità, Florència, 1948, p. 98ss. i també
reprodueix (en la seva figura 44) una fotografia presa en direcció de Via Maggio, sense anotar però l'evident
correcció topogràfica del gravat XIV. La seva lectura copsa perfectament el sentit urbanístic d'aquesta vista:
"Zocchi mostra que ha comprès la funció de lligam urbà, també visual, confiat al pont. Efectivament, accentua
aquesta impressió acostant la Via Maggio tot i la forta convexitat del pont i mostra aquests diversos llocs
simultàniament de manera que formen gairebé una unitat(... ) Era la impressió, conservada, d'un passant arribat
al punt més alt del pont. Des del punt d'observació adoptat per Zocchi, això no era possible".
9. Dues visites cap avall en travelling endarrere; tres cap amunt en seqüència irregular; el Ponta Vecchio es percep
només des d'un segon pla.
1O. "Va fer nombroses visites a Venècia, d'on aportà aquest coneixement del "vedutisme" que explica com va tenir la
idea de les vistes de Florència i de la Toscana", R. M. Mason, op. cit. subnota 6 (1981), p. 12.
11. Cf. el catàleg deL. Scalabroni, Giuseppe Vasi 1710-1782, Roma, 1981.
12. Quan reprendrà el mateix tema en les seves Vedute di Roma {1753-60), però frontalment, sota un angle que
permet de veure millor aquesta petita església. Piranesi, al contrari, l'amagarà totalment.
13. Llibre 1: Porta del Popolo; L. 11: Montecitorio; L. IV: S. Caterina delia Ruota; L. VIl: S. Bemardo alie Terme,
SS. Vincenzo e Anastasio; L. VIII: Chiesa dalle Vergini, S. Cecília.
14. La comparació entre les vistes de SS. Vincenzo e Anastasio segons Vasi i segons Piranesi és eloqüent: el primer
destaca, a l'esquerra de l'església, l'angle del palau del Quirinal sobrepassat per la seva torre, el segon, només hi
mostra núvols.
15. Excepció curiosa: el Collegio di Propaganda Fide (L. IX) vist "per angola" com una massa fora del context.
16. L. Scalabroni, op. cit. sub nota 11, p. 28.
17. M. Calvesi a la lntroduzione a L. Scalabroni.
18. C. Olschki, "Le magnificenze di Roma di Giuseppe Vasi", Emporium, 64, 1926, pp. 312-320, cit. per L. Scalabroni,
p. 29.
19. A. Bettagno in Piranesi. lncisioni-rami-legature-architetture, catàleg d'exposició sota la direcció d'A. Bettagno,
Venècia, 1978, p.11.
20. H. Millon, Vasi-Piranesi-Juvarra, in Piranèse et /es Français (Actes del congrés de Roma, 1976), Roma, 1978, pp.
345-362.
21. Per a la datació, cf. A. Robison, Oating Piranesi's early 'Vedute di Roman, in Piranesi tra Venezia e l'Europa, sota
la direcció d'AIIessandro Bettagno, Florència, 1983. pp. 11-33.
22. G.B. Brustolon segons Canaletto: Festa notturna alfa chiesa di S. Pietro di Castella; Festa aii'Arzere di S. Marta;
Ponte di barche per la Festa del Redentore.
23. Cf. C. Faccioli, "Gio Battista Nolli (1701 -1756) e la sua gran "Pianta di Roma" del1748", Studi Romaní, oct.-des.
1966, pp. 415-442. A més: G. Aurigemma, "Giovan Battista Nolli", Ad Proti/es 20 (Roma interrotta), sota la direcció
deM. Graves, 3-4/1979, pp. 27-29. Sobre la novetat dels mètodes, cf. M. Scolari, "11 catasta di Cario VI e Maria
Teresa", in L'idea delia magnificenza civile. Architecttura a Milana 1710-1848, catàleg d'exposició sota la direcció
deL. Patetta, Milà 1978, pp. 15-17. Vegeu també G. Spagnesi, "L'immagine di Roma barocca da Sisto Va
Clemente Xli: la pianta di G.B. Nolli del1748" in lmmagini del barocco. Bemini e la cultura del Seicento, sota la
direcció de M. Fagiolo i G. Spagnesi, Roma, 1982, pp. 145-156.
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24. G. Cassini, Piante e vedute prospettiche di Venezia (1479- 1855) Venècia, 1971, pp. 116-119; Venezia piante et
vedute. Catalogo del fondo cartografico a stampa [del Museu Gorrer], sota la direcció de G. Romanelli i S.
Biadene, Venècia, 1982, p. 69.
25. Plan Billon 1726, sota la direcció de B. Lescaze, 2 vol. Ginebra, 1987; A. Corboz, "Cadastres exquis: les plans
Billon (1726) et Céard (1837) et leur intérêt pour l'histoire de l'urbanisme", Genava 1986, pp. 113-121.
26. Cf. E. Battisti "Uone Pascoli, Luigi Vanvitelli e l'urbanistica italiana del Settecento", in Atti de/l'VIII convegno
nazionale di storia dell'architettura (Caserta, 1953), Roma, 1956, p. 54.
27. Cf. el capitol sobre «"Roma antica e moderna": Bemühungen zur Steigerung der "Magnificenza" Roms und die
Verschonerung des Statdbildes wahrend des Pontifikates von Clemes Xli» in A. Buschow, Kirchenrestaurierungen
in Rom vor dem Hintergrund der papslichen Kunst - und Kulturpolitik in der ersten Halfte des 18.Jahrjunderts,
Bonn, 1987. A més, A. Buschow, "lrdische Gotter des Strassenwesens. Das Tribuna/e del/e strade im Rom des
18.Jahrhunderts. Earthly Gods of the Street and Roadways. The Tribuna/e del/e strade in 18th Century Rome",
Daidalos, 15 desembre, 1983, pp. 42-53.
28. P. Marconi, Guiseppe Valadier, Roma, 1964, pp. 168-187; P. Sica, Storia de l'urbanística. 11 Settecento, Bari,
1976, pp. 324-337. Senyalarem amb interès que, des del segle XVII, els artistes magnifiquen per exemple la plaça
del Panteó com si patissin per la seva petitesa: les seves intervencions figurades anticipen també les idees de
Pascoli i dels projectes francesos. Cf. Per exemple, François Jacques Deseine, Beschryving van Oud en Niew
Rome, Amsterdam, 1704, o JEan Barbault, Les plus beaux édifices de Rome moderne, Paris(?), 1763, núm. 109
i 29 in The Franklin H. Kissner Collection of Books on Rome, catàleg de la venda Christie's, Londres, 4-5 octubre
1990.s.
29. Cf. B. Secchi, "Eiéments pour un projet urbain", Faces, estiu 1986, pp. 2-5.
30. M. Tafuri, "Giovan Battista Piranesi: l'architettura corne 'utopia negativa"', in Bernardo Vittone e la disputa fra
classicismo e barocco net Settecento (Actes del congrés internacional de Torí, 1970). Torí, 1972, I, p. 280 (les
paraules en cursiva són d 'ell).
31. ld., ibid, pp. 278 i 282.
32. Vull agrair a Paolo Polledri, que em va comunicar la versió preliminar del seu Urbanism ltaly in the age of
Enlightenment, al qual dec el punt de partida d'aquest article, i també la seva contribució titulada "Theory and
Urban Designin Piranesi's lchnographia Campi Martii" per a un congrés a Roma l'any 1987. Per a la interpretació
del Campo Marzio de Piranesi, vegeu la recent obra de Gijs Wallis de Vries, Piranesi en het idee van de prachtige
stad, Amsterdam, 1990, (resum anglès a Forum, 34/14, desembre 1990, pp. 5-54).
33. El paper de la Villa Adriana en la formació del pensament urbanístic de Piranesi encara està per estudiar, però el
plànol del complex (publicat per altra banda, l'any 1781 per Francesca Piranesij ha de ser considerat com una
font decisiva [cf. H. Lavagne, "Piranèse archéologue à la Villa d'Hadrien", in Piranesi e la cultura antiquaria. Gli
antecedenti e i/ contesto (Actes del congrés celebrat a Roma l'any 1979), Roma, 1983, pp. 259-279].
34. P. Polledri, Theory... , op. cit. subnota 32, p. 2.
35. ld. ibid., p. 8.
36. En el seu Perere sui/'Architettura (1765), Piranesi "intenta per primera vegada justificar en el pla teòric la seva
propensió per la complexitat", John Wilton-Eiy in Piranesi. lncisioni-rami-legature-architetture, cit. sub nota 19,
p. 55.
37. P. Polledri, Urbanism ... , cit. sub nota 32, p. 35, que esmenta Patte: "No repetiré pas, com tans d'altres, que
caldria enderrocar París per reconstruir-la, si en volguéssim fer una bella ciutat."
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38. "Els projectes reportats conjuntament sobre el plànol de la ciutat no ofereixen pas a la mirada una ciutat ideal sinó
un París imaginari o bé, si es vol, un París suspès entre la realitat i la imaginació. I, fins i tot, més d'un sol París; al
mapa hi havia diversos París possibles. Efectivament, a partir d'aquest o d'aquell projecte, o bé de les seves
possibles combinacions, es podien llegir fàcilment sobre el mateix plànol diverses variants de noves organitzacions
de l'espai urbà. El mapa presentava la ciutat real amb una riquesa de possiblitats múltiples de transformació i
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va aparèixer l'any 1753.
41 . Cf. també A. Corboz, "Ein Netz der Unregelmassigkeiten und Fragmente. Genese einer neuen Stadtgliederung im
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APROXIMACIÓ BIBLIOGRÀFICA ALS FONS D'IMATGES CATALANS (i 11)
Ramon Alberch i Fugueras
Amb motiu de la celebració a la ciutat de Girona l'any 1990 de les I Jornades de la Imatge i
la Recerca Històrica vàrem presentar una comunicació en la qual donàvem una primera notícia
d'un aplec bibliogràfic que estàvem duent a terme i que tenia com a objectiu valorar la producció
relacionada amb la imatge al nostre país. 1
En l'encapçalament de l'aplec bibliogràfic comentàvem l'escassa atenció que s'havia donat al
tractament i conservació de la imatge, sobretot de la fotografia, a casa nostra i valoràvem l'esforç
que s'estava fent en els darrers anys des de moltes institucions públiques i entitats privades per tal
de revaloritzar la fotografia des del punt de vista documental, històric i testimonial.
Enguany, presentem un segon aplec bibliogràfic que, a més de donar notícia dels llibres i
articles publicats fonamentalment en aquests darrers quatre anys , aporta una sèrie d'elements
de reflexió que confirmen a grans trets les línies evolutives que traçàrem el1990. En aquest sentit
podem constatar el següent:
1. La intensificació de la producció teòrica i pràctica referida als fons fotogràfics, i també dels
fons cinematogràfics. Malgrat la impossibilitat evident de presentar una compilació bibliogràfica
exhaustiva, és ben clar que la quantitat i qualitat d'allò que s'ha escrit en els darrers quatre anys
-per la nostra part hem recollit enguany 270 referències noves de les quals prop de 230 foren
publicades entre els anys 1990-1994- és equiparable al que s'havia fet al llarg de la primera
meitat d'aquest segle.
2. Lextraordinària profusió de l'edició de coHeccions de fotografies i postals antigues i
l'assumpció general de la modalitat de la "història gràfica" com a mètode més usual d 'aplec i
descripció sistematitzada de les fotografies d'una vila o comarca. Podem avaluar en prop d 'una
trentena les publicacions de coHeccions o àlbums de fotografies i en més d'una vintena les
edicions d'històries gràfiques, la qual cosa ha suposat per una banda una extraordinària
empenta a la tasca de recollida i salvaguarda de fons fotogràfics antics i per l'altra ha potenciat
la difusió i popularització de la fotografia arreu del país. En aquest darrer cas cal apuntar l'interès
de la Història Gràfica de Catalunya d'Edmón Vallès i el valuós treball en equip dut a terme per
l'Arxiu i el Museu Comarcal de Tàrrega en l'edició de la Història Gràfica de l'Urgell.
3. La creixent introducció en les revistes periòdiques de seccions fixes destinades a
documentar i difondre el patrimoni fotogràfic de la seva àrea d'incidència. Seria el cas de les
revistes Terme de Terrassa, Arraona de Sabadell, Capçalera de Barcelona o dels Fulls del Museu
Arxiu de Santa Maria de Mataró. També cal destacar la iniciativa duta a terme per la Diputació
de Girona en editar un butlletí específic de caire trimestral dedicat a donar a conèixer el seu Arxiu
d'Imatges.
4. La diversificació i innovació temàtica. En aquests anys han aparegut treballs preocupats per
l'estudi de les tècniques i les màquines, o de la història de la fotografia, cas de Vic, Martorell o
Barcelona. ParaHelament, s'ha avançat en la reflexió pel que fa a l'ús de la imatge en disciplines
o àmbits com la història oral, el patrimoni industrial, la història urbana o l'art. Tanmateix, el
reconeixement de la fotografia en tant que art s'ha materialitzat en una intensificació de les
1. "Aproximació bibliogràfica als fons d'imatges catalans", La imatge i la recerca histórica, Girona, 1990, p. 111118.
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exposicions de fotògrafs actuals i en l'anàlisi del seu valor més enllà de les aportacions
testimonials i documentals.
5. Finalment, constatar que l'atenció esmerçada en els fons cinematogràfics és en clar
augment. La tasca continuada duta a terme per la Fundació Institut del Cinema Català i la
Filmoteca de la Generalitat té el seu contrapunt amb els primers catàlegs de fons de cinema duts
a terme des de les ciutats de El Prat i Girona.
Per tal de mantenir la coherència amb el recull bibliogràfic del 1990 hem optat per mantenir
l'estructura del treball en base a quatre grans apartats -teoria i història de la fotografia,
instruments de descripció i informació, àlbums i col-leccions d'imatges, i catàlegs d'exposicions.
Ben aviat esperem poder integrar aquesta bibliografia d'imatges en un volum dedicat a aplegar
la bibliografia referida als arxius i l'arxivística catalana on s'insereixen uns descriptors onomàstics,
geogràfics, cronològics i per matèries que permetran una recuperació més fàcil i ràpida de la
informació.
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Padrosa, lnés: "L'àlbum Rubaudonadeu, història gràfica empordanesa", Revista de Girona, núm.
162 (gener-febrer 1994), p. 42-47. (Notícia de l'àlbum fotogràfic realitzat per Josep
Rubaudonadeu de Figueres. Consta de cinc volums amb 550 fotografies datables entre els
anys 1888 i 1892).
Permanyer, Lluís: Barcelona, àlbum de fotos . Barcelona: la Campana, 1991, 174 p.
Porta d'aigua. Deu visions del port de Barcelona. Barcelona: Port Autònom, Lunwerg edit.
Fundació Caixa Barcelona, 1989, 181 p.
Portella, Francesc: Quan encara s'anava a peu. La Seu d'Urgell, 1910-1935. 100 imatges de
l'arxiu Maravílla. La Seu d'Urgell: Ajuntament, 1991.
Portet, Àngel: "Rais i raiers al Pirineu. Imatges", Ca/legats, Anuari del Centre d 'Estudis del Pallars,
núm. 3 (1989), p. 239-240.
Pujades, Xavier; Santacana, Carles: Història i¡.¡ustrada de l'esport a Catalunya . Vol. I (18701931). Barcelona: Diputació, 1994, 214 p.

142

Aproximació bibliogràfica als fons d 'imatges catalans (lli)

Pujol i Cofan, Jordi: "El Baix Empordà: un àlbum de postals", Revista de Girona, núm. 140 (maigjuny 1990), p. 100-105.
Ramos, Joan Josep i altres: Alella, recull d'imatges. Cent anys d'història. Alella: Associació
Cultural Revista Alella, 1991, 416 p.
Ruy, J.; Caralt, S.; Borrut, J.: Imatges de Sant Vicenç de Calders. El Vendrell: Ajuntament, 1992,
64 p.

Josep Sanchez Ríos. Viladecans 1960-1970. Una dècada en imatges. Viladecans: Ajuntament,
1992, 20 p.
Tapiolas, Judit; Figueras, Pere: Terrassa, 1901-1919. Terrassa: ArxiuTobella, 1990,375 p.
"Terrassencs. Imatges. En moto. Arxiu Tobella", Terme, núm. 5 (novembre 1990), p. 60.
"Terrassencs. Imatges. Joaquim Vancells a la Barata. Arxiu Tobella", Terme, núm. 6 (novembre
1991), p. 60.
Torras i Ribé, Josep Maria: Igualada, una història en imatges. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1982,
316 p.
Vallès, Edmon: Història gràfica de la Catalunya contemporània. 1888/1931. Volum I. De
l'exposició universal a la solidaritat catalana. 188811907. Barcelona: Edicions 62, 1974,
365 p.
Vallès, Edmon: Història gràfica de la Catalunya contemporània 1888/1931. Volum 11. De
Solidaritat catalana a la Mancomunitat. 190811916. Barcelona: Edicions 62, 1975, 367 p.
Vallès, Edmon: Història gràfica de la Catalunya contemporània. 1888/1931. Volum 111. De
l'Assemblea de Parlamentaris al14 d'abril del1931. 191711931. Barcelona: Edicions 62,
1976, 361 p.
Vallès, Edmon: Història gràfica de la Catalunya autònoma. 1931/1939. I. La Pau. Del14 d'abril
del1931 al19 de juliol del1936. Barcelona: Edicions 62, 1977, 361 p.
Vallès, Edmon: Història gràfica de la Catalunya autònoma. 193111939. 11. La guerra. Del 19 de
juliol del1936 a 1'11 de febrer del1939. Barcelona: Edicions 62, 1978, 361 p.
Valls i Mas, Xavier: Manlleu. 11 O anys de fotografia. Manlleu, 1993, 537 p.

Vilafranca, ahir. Imatges d'un segle. Vilafranca del Penedès: Ajuntament, INEM i Fons Social
Europeu, 1992, 184 p.
Virella i Blada, Albert: Vilanova i la Geltrú: imatges de la ciutat i de la comarca. Vilanova: Ed. Rius
Vila, 1949, 220 p.
W. AA.: Barcelona 1987-1992. Imatges del procés de transformació urbana. Barcelona:
Ajuntament, 1992, 36 p. (Fotografies aèries de les àrees olímpiques).
W. AA.: La Barcelona del92: imagenes de un cambio. Barcelona: la Vanguardia, 1991, 156 p.
W. AA.: Flaçà. Les velles fotografies del poble i de la seva gent. Flaçà: Ajuntament, 1984,
193 p.

143

Aproximació bibliogràfica als fons d'imatges catalans Q11)

4. Catàlegs d'exposicions
Àlbum de França. De Séeberger a l'Estudi Harcourt. Barcelona: Fundació "la Caixa", 1993, 180 p.
Amigó, Joaquim: "Exposició de fotografies de muntanya", BCEC, any XXVIII, núm. 287
(desembre 1918), p. 257-259.
L'artista al seu taller. Fotografies de Francesc Serra. Barcelona: OCSA i Lunwerg editores, 1990,
129 p.
Barral, Xavier: El Palau Nacional. Crònica gràfica. Barcelona: MNAC-Lunwerg Edit. 1992.
Bifet i Freixas, Roser: "La força de la imatge. 150 anys de fotografia", La imatge i la recerca
històrica, Girona, 1990, p. 119-122.
Calvo, Lluís; Mañà, Josep; Naranjo, Juan: Temps d'ahir. Arxiu d'etnografia i folklore de Catalunya.
1915-1930. Barcelona: Fundació la Caixa, 1994, 133 p. (Exposició de 120 fotografies dels
anys 1915-1930 d'un fons fotogràfic del CSIC).
Capa, C.; Fontcuberta, J.; Green, J.; Balcells, A: Agustí Centelles, fotoperiodista. Barcelona:
Fundació Caixa de Catalunya, 1991, 192 p.
Cano, Genís; Rabuñal, Anxel: Barcelona murs. Barcelona: Ajuntament, 1991, 195 p.
Francesc Català Roca, Fotografies. Artistes. Arquitectura. Personatges. Toros. Barcelona:
Galeria Maeght, 1982.
Francesc Català Roca. Photografs. Barcelona: Institut d'Estudis Nord-americans, 1987.
Francesc Català Roca. Del meu arxiu. Barcelona: Galeria Maeght, 1990.
Centre Excursionista de Catalunya: Exposició d'obres originals dels socis de la secció de
fotografia. Catàleg. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1913, 22 (2) p.
Joan Comalat. 20 anys de recerques fotogràfiques. Girona: Col·legi Oficial d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics, 1992, 115 p.
"Exposició de fotografies", BCEC, any XXI, núm. 197 Guny 1911), p. 185-191.
"Exposició de fotografies d'en Juli Soler", BCEC, any XXXI, núm. 313 (febrer 1921 ), p. 45-47.
"Exposició de postals de Catalunya", BCEC, any XVIII, núm. 167 (desembre 1908), p. 374-376.
"Exposició fotogràfica", BCEC, any XXII I, núm. 220-221-222 (maig-juny-juliol 1913), p. 182-1 84.
Fontcuberta, Joan; Zèlich, Cristina: Photographies catalanes des années trente. Barcelona: Dep.
Cultura Generalitat, 1982.
Foto pres. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1984, 127 p.
Fotomercè 93. Barcelona: Ajuntament, 1993, 11 O p.
Monocle, bisturí i Lluna park. Barcelona: René Metràs, 1982.
Musa Museu. Fotògrafs contemporanis als museus de Barcelona. Barcelona: Ajuntament i
Lunwerg edit. 1992, 190 p.

144

Aproximació bibliogràfica als fons d'imatges catalans O 11)

Primavera fotogràfica. 1988. Barcelona: Generalitat , 1988, 121 p.
Primavera fotogràfica. 1990. Barcelona: Generalitat, 1990, 195 p .
Primavera fotogràfica. 1992. Barcelona: Generalitat, 1992, 190 p .
Primavera fotogràfica. 1994. Barcelona: Generalitat, 1994, 170 p.
Ribas i Prous, Josep Maria: Estanislao Pedra/a i Rovira. Catàleg de l'exposició. Reus: Agrupació
Fotogràfica, 1968.
Josep Salvany i Blanch. Fotografies 1910/1926. Selecció i edició a cura d'Assumpta Armengol i
Ricard Marco. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992, 133 p. (Exposició de l'obra
d'aquest fotògraf martorellenc. El fons ingressà a la Biblioteca de Catalunya l'octubre del
1905 procedent del Centre Excursionista de Catalunya. Consta de 10.000 clixés).
"Segon saló català de fotografies de muntanya", BCEC, any XXXIX, núm. 408 (maig 1929),
p. 180-182.
"VI Concurs de fotografies Premi Catalunya", BCEC, any XL, núm. 417 (febrer 1930), p. 51-52.
"Tercer Saló Català de fotografies de Muntanya", BCEC, any XL, núm. 420 (maig 1930), p. 158161.
Viatge a Olot. La salvaguarda del patrimoni artístic durant la guerra civil. Barcelona: Ajuntament
i àmbit serveis editorials, 1994, 95 p. (CoHecció imatges d'arxiu, 1).
Viladecans antic, catàleg de l'exposició. Viladecans: Ajuntament-Arxiu Municipal, 1989, 20 p.
Visió fotogràfica d'una època {1936-1986). A. Centelles. F. Català Roca. J. Brangulí.
X. Miserachs. Barcelona: Fundació Caixa de Barcelona, 1986, s.p.
Visions i imatges de /es Valls d'Àneu, catàleg de l'exposició. Esterri d'Àneu: Consell Cultural de
les Valls d'Àneu, 1992.

ABREUJAMENTS
BAEC
BCEC
BPG
BPP
FMASM
MHCS

Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya
Biblioteca Pública de Girona
Biblioteca del Palau de Peralada
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró
Museu d'Història de la Ciutat de Sabadell

145

FONDO FOTOGRAFICO JOSÉ GROLLO
EN EL ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA
Elena Alcaide Ramera - Servicío Repografía. Arxiu del Regne de València
El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer los trabajos que actualmente se
realizan en el fondo fotografico JOSÉ GROLLO del Arxiu del Regne de València.
Este fondo recoge parte de la obra de José Grollo (Valencia 1875-1939), y consta de mas de
3.500 negatives, entre placas de vidrio y película de diferentes tamaños.
En elias se recogen imagenes desde el año 1897, en el que establece su estudio, con una
tematica muy diversa. Estas imagenes nos ayudan a reconstruir algunes objetos y obras de arte
que en su día desaparecieron, se deterioraran, o que actualmente sólo queda parte de elias.
El fondo JOSÉ GROLLO fue adquirida por el Arxiu del Regne de València en el año 1981, y,
como se señala en su memoria anual: "Este fondo resulta de interés porque recoge fotografías
y placas en cristal, de mementos e imagenes desaparecidas durante la Guerra Civil.", lo que nos
ayudara a reconstruir la historia mas reciente de la actual Comunidad Valenciana.
Al hacerse carga de este fondo, el Servicio de Repragrafía de este Archivo decidió actuar en
tres direcciones claramente diferenciadas. En primer lugar, y debido al deficients estado de
conservación de los materiales, se pracedió a su limpieza, identificación y protección.
En segundo lugar, se procedió a la catalogación del fondo, diseñando una ficha catalografica,
adecuada a las características especiales de los materiales que lo componen.
Y en tercer lugar, aunque no menos importants y del que forma parte de sus objetivos esta
comunicación, es dar a conocer y difundir el contenido tematico de este importants fondo.

José Grallo Chiarri
José Grallo Chiarri, ilustre valenciana, creador en 1917 de la Feria Muestrario de Valencia y
organizador de la misma desde la presidencia de la veterana entidad económico-social Unión
Gremial, que agrupaba a la casi totalidad de la industria y el comercio valencianes, desaparecida
en junio de 1936.
Nació en la ciudad de Valencia en 1875. Realizó sus estudies en la Real Academia Valenciana
de Bellas Artes, de San Carlos.
Las ilusiones artísticas de Grallo se vinieran abajo seguramente por la muerte de su padre,
dedicandose desde entonces a la fotografía. Comenzó, entonces, retocando retrates y
fotografías en los talleres de Luis Sanchez, domiciliada en la desaparecida calle Zaragoza.
No mucho después -en 1897- formó sociedad mercantil con un compañera fotógrafo
llamado José Rodríguez. El año 1909 -año de la exposición regional-, José Grallo se estableció
por su cuenta, en la planta baja del número tres de la calle Pintor Sorolla, acreditandose como
uno de los mejores fotógrafos de la Valencia de aquel tiempo, dominando todas las técnicas de
su prafesión, tanta retrates como composiciones. De estas últimas, destacan Horas serenas ...
Como industrial de la fotografía, el señor Grallo pertenecía a su correspondiente gremio, el
cual estaba encuadrado dentra de la Unión Gremial, entidad que le eligió para ocupar su
presidencia. Su actividad fue mucha, y ello le hizo concebir para Valencia la creación de una Feria
de Muestras, teniendo como antecedents el éxito de la primera de estas manifestaciones
celebrada en Londres en 1915, y las que al año siguiente tuvieron lugar en Lyon y Milan.
Sobre su muerte, dice así Jaime Ballesteres en la revista Feriario de 1942: "Del 20 al 30 de
Julio de 1936 moría en Valencia, después de una tragica intervención quirúrgica, Don José
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Grallo. En aquellos días tragicos, pocos nos enteramos de su muerte. Su entierro tuvo por marco
una tarde gris. Fuimos contadas personas a su entierro. Se despidió el duelo en la calle de
Guillén de Castro, frente al Mercado de Abastos, mientras desfilaban raudos indiferentes ante un
muerto mas, camiones y mas camiones, que llevaban ametralladoras y fusiles, como símbolo de
una hora terrible puesta en pie para la lucha y la muerte sin miramiento humana, de una manera
barbara.".

La obra de Grallo en el A.R.V.
La primera noticia que se tiene de esta importante colección fotografica, en relación con el
A.R.V., nos la da la memoria anual del Archivo redactada en 1981: "Para facilitar a los
investigadores que estudien temas de arte, se han tenido que numerar, identificar y catalogar
525 clichés fotograficos, que en su día se adquirieron por una cantidad simbólica del fotógrafo
de esta Ciudad Sr. Adell, que se retiró de la profesión por edad. Este fondo resulta de interés
porque recoge fotografías y placas de cristal de monumentos e imagenes desaparecidas durante
la Guerra Civil. ".

Actuación en el fondo fotografico
Desde 1981, fecha en que fue adquirida el fondo, hasta 1984, en que se procede a la primera
limpieza de las placas, éstas estuvieron en cajas de cartón y madera en avanzado estada de
deterioro, sin ninguna separación entre elias y con el consiguiente peligro que conlleva la
manipulación de este material: rayado, pegada de la emulsión, etc.
En septiembre de 1984 se comienza una primera fase de limpieza de las placas, consistente
en quitar el polvo de la emulsión y la grasilla adherida en el vidrio. La primera actuación se realizó
en seco, y en algunas placas persistían restos de polvo y cercos de suciedad. Para almacenar
las placas ya limpias, se reconstruyeron algunas cajas de cartón y madera (cajas originales de
las placas de vidrio); al mismo tiempo se procedió a hacer un inventario descriptiva de las
imagenes. Se numeraran las placas, y en un cuaderno se anotó la descripción de cada placa,
quedando así almacenado un total de 3.500 negatives, entre placas de vidrio y película.
De este inventario se desprende que hay un gran número de imagenes de tema religiosa,
entre los que se encuentran retablos, pinturas, objetos como crucifijos, calices, etc. Hay otra
sección de arquitectura civil y religiosa, vistas de Valencia, vistas de pueblos de la Comunidad
Valenciana, retratos y reproducción de documentes.
En 1992, el Servicio de Reprografia inicia el proyecto de conservación y catalogación de las
placas fotograficas y de la película que compone el Archivo José Grallo.
Al revisar el fondo, se vió la necesidad de separar individualmente las placas, evitando el
contacto entre elias. lgualmente se apreció la necesidad de almacenarlas en posición vertical ya
que, de la forma que estaban hasta el momento en posición horizontal y sin ninguna protección
entre elias, corrían el peligro de que se pegara la emulsión por la presión ejercida, y la posible
contaminación por hongos, etc.
Para evitar los riesgos señalados, diseñamos unas cajas de cartón de PH neutra, forradas
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interiormente con Geltex de la casa Guarro, que pudiesen contener un maximo de 1O placas,
cada una en posición vertical.
El contacto entre las placas se evitó diseñando unos sobres de papel Barrera, adecuando su
tamaño a sus diferentes formatos, ya que el archivo esta compuesto por diferentes formatos:
9 x 12, 13 x 18, 18 x 24, 24 x 30 y 30 x 40 cm, y para la película de 35 mm. y 4,5 x 6 cm. se
han utilizado hojas de acetato Mylar de PH neutro.
Las cajas se han alojado en estanterías metalicas, y en lugar preservada de la luz directa y de
cualquier tipo de humedad.
Al mismo tiempo que se realizaba la tarea de limpieza y preservación de las placas, se
procedió a realizar el inventariada. Para ello se diseñó una ficha catalografica, que se adaptase
a las diferentes necesidades del servicio reprografico, que reproducimos mas abajo y que
contiene los siguientes datos:

Tema.- donde consignaremos de forma muy concisa la representación de la imag en que
contiene la placa.
Signatura.- se refie re a la de los li bros y documentos de las distintas series y secciones del
ARV.

N. o rollo.- utilizado en caso de películas.
N. o fotograma.- utilizado tanto para películas como para las placas de vidrio.
Soporte.- marcando con una cruz el que corresponda al elemento catalogado, ya sea
diapositiva, negativo, y si la imagen esta en blanco y negro o en color.
Formato.- se refiere a las medidas de los diferentes materiales.

N. o caja.- número currens de las cajas que contienen las placas de vidrio .
Observaciones.- este apartado da noticia de los datos mas específicos del material descrito
y de su estado de conservación.
Fecha. - se refiere a la fecha de factura de cada fotograma.

ARXIU DEL REGNE
TEMA

SERVEI REPROGRAnA

SIGNATURA - - -

·- ---··--·····--·-- ... ROLLO -·-·--·-- - - --·-···

DIA PO

NEG

COLOR

D

D

D

B/N

D

FOTOG. - - --·-- - · ·

FORMATO - - - - - - - - - - - · CAJA . _ _ __
OBSERVACIONES ___________ ·- ·--- _____ -

_ __

·····------·-------·

FECHA -· ---------··-- ..
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Por última, desearíamos destacar que en el Servicio de Reprografía, actualmente se proyecta
la difusión del Archivo JOSE GROLLO, mediante la realización de una exposición y la publicación
de un cataJogo, que incluya reproducciones de las imagenes major conservadas o que aporten
datos significatives, ya sean históricos, etnograficos, paisajísticos, como cualquier otro dato
de interés para la historia y sobre todo para la historia del arte valenciana.
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ANÀLISI DE DOCUMENTS ÀUDIO-VISUALS: LA DESCRIPCIÓ DE LES IMATGES
Montserrat Bai/ac, Montserrat Català
L'aparició de nous suports i la seva incorporació als arxius tradicionals ha plantejat la
problemàtica de combinar tractaments documentals específics, segons les necessitats dels
diferents documents.
Un fons àudio-visual no suposa només l'adquisició de material tècnic per a la seva
reproducció, o l'adequació del magatzem a unes condicions de temperatura i humitat concretes
per a la seva conservació. El material àudio-visual requereix una aplicació diferenciada de la
cadena documental, formada per un conjunt de tècniques que permeten la representació d'un
document en qualsevol suport de cara a la seva recuperació.
La característica principal del material àudio-visual és que la informació que conté es troba a
dos nivells diferenciats: conceptual i visual.
En els documents textuals el resum ens dóna una interpretació abreujada i precisa del
contingut d'un document, sense interpretació crítica. Permet disminuir sensiblement el volum
d'informació del document primari i remarcar els aspectes que interessen a l' usuari. Però en el
material àudio-visual el resum conceptual no dóna la informació suficient de tot el contingut, del
document. Per tant, necessitem dos tipus de resum: el resum analític o de contingut i el
descriptiu o d'imatges.
1 . El resum analític ens permet conèixer la informació conceptual que conté el document
original.
2. El resum descriptiu determina si interessa obtenir o no el document original. Estalvia
visionar molt material no útil.
Aquest darrer consisteix a traduir en paraules el contingut visual d'un document, és a dir,
donar una idea detallada de les imatges que conté. Aquesta anàlisi s'emmarca dins del procés
de la cadena documental.
Les característiques tècniques del material àudio-visual fan que, per redactar el resum
descriptiu o d'imatges, sigui precís un visionat previ per conèixer el contingut. El resultat d'aquest
visionat ens permetrà d'una banda decidir la seva incorporació o no al fons i, per l'altra, ens
ofereix les informacions necessàries per elaborar una fitxa descriptiva que, incorporada a la
nostre base de dades, ens facilitarà la recerca.
L'analista farà el visionat d'una forma objectiva, "llegint" les imatges i representant-les amb
paraules, sense introduir-hi interpretacions. El grau de descripció de les imatges dependrà del
tipus de document, la informació que conté, les possibilitats de consulta i la finalitat del centre.
Un document amb gran riquesa d'imatges necessitarà una descripció més profunda. En canvi,
d'altres documents potser només necessitaran una descripció més global que complementi el
resum analític.
Aquesta descripció de les imatges donarà a l'usuari informació precisa i detallada sobre el
contingut àudio-visual del document, de manera que substituirà el visionat per decidir si el
document és pertinent o no en una recerca d'imatges concretes. També redueix el resultat de la
seva recerca a un conjunt de documents més pertinents dels quals, a més, simplificarà el
visionat, facilitant la localització de les imatges buscades.
La descripció d'imatges ha de reflectir els tipus de plans i seqüències, els moviments de
càmera i el valor real i conceptual de les imatges. En el visionat decidirem quina és la unitat de
descripció de cada imatge. A vegades una escena es pot descompondre en plans ben
diferenciats i amb un valor visual propi. Les imatges d'un pla tenen continuïtat temporal, i estan
gravades sense interrupció. Però sovint també ens trobem amb imatges que formen una escena
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de conjunt, una successió de plans en els quals es desenvolupa l'acció, mantenint la unitat
d'espai i temps. Llavors, amb la descripció de la seqüència serà suficient.
Aquests plans que componen les imatges s'identifiquen amb els moviments de càmera. És
per això que a l'hora de descriure'ls hi afegirem un codi que ens ajudarà a entendre quin tipus
de pla tenim, i la posició de la càmera en la gravació. (Pla mig PM; Pla general PG; Vista aèria
VA. ..).
La descripció ha d'incloure l'anàlisi de les seqüències més rellevants, els noms dels
personatges que hi apareixen, les localitzacions de les diferents escenes, la identificació de
fragments de pel·lícules, les obres d'art, els edificis, etc. També és convenient especificar la
qualitat tècnica de les imatges, si són en b/n, per defecte si són de mala qualitat. A vegades les
imatges són de baixa qualitat, però són rellevants per la seva importància històrica.
Tot i que la principal descripció és d'imatges, l'àudio també té la seva importància. Així
destacarem si les imatges són mudes o es tracta d'un muntatge musical, les principals
declaracions d'un personatge, quan és entrevistat, o si hi ha un fragment del seu discurs, i
d'altres sons que considerem necessari remarcar. Generalment donarem com a fet implícit que
els documents tenen so ambient, però caldrà donar alguna indicació quan no se segueixi
aquesta norma.
La transcripció de les imatges es pot fer de diferents formes, però és aconsellable seguir una
sèrie de normes fixades pel centre, de cara a aconseguir una uniformitat en la redacció de les
fitxes. Algunes d'aquestes indicacions podrien ser:
- Utilitzar frases curtes i concises, però explicatives
- Canviar de línia per cada nou pla o seqüència descrit
- Indicar al començament de cada nou pla el seu codi de descripció
- Normalitzar els noms i sigles
-Utilitzar diferents sinònims d'un mateix terme durant la descripció de les imatges
per facilitar-ne la recerca
-Donar el nom complet dels personatges que apareixen, i el càrrec pel qual
intervenen en les imatges.
L'analista transcriu les imatges d'una forma objectiva, sense introduir-hi interpretacions i
contemplant tant l'aspecte formal com el de contingut. Mantenir l'objectivitat, però, no impedeix
qualificar les imatges en casos d'escenes impactants, violentes, bucòliques, etc.
En la descripció d'imatges ens serà útil indicar tot el que ens sembli inhabitual (nevades a la
platja, edificis amb bastides, personatges públics en situacions extraordinàries), indicar
condicions exteriors (estació de l'any, dia/nit, etc.), utilització de gràfics.. .
La informació que obtindrem del visionat ens permetrà omplir la fitxa descriptiva del
document, amb els camps que haurem definit prèviament. Seguidament vindrà la fase més
precisa del tractament documental dels àudio-visuals: la indexació. De nou, el material visual ens
presenta una especificitat que no trobem en el material textual. Una classificació conceptual no
ens resol el problema del doble valor de la imatge. És per això que necessitem un instrument
d'indexació flexible, que permeti combinar termes de concepte i d'objecte representat a les
imatges.
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Un exemple d'aquest cas seria el d'unes imatges de diferents tipus de fruites per iHustrar una
informació sobre l'agricultura d'una zona, o una fira comercial, etc.
El thesaurus és el llenguatge documental que permet, d'una banda, controlar
terminològicament els descriptors i, d'una altra, ens ofereix termes vàlids per resoldre el
problema de la dualitat del material àudio-visual. Quan indexem un document no l'estem
classificant, sinó que busquem uns conceptes que ens el defineixin.
Les innovacions tecnològiques ens permeten cada vegada més aplicar aquestes tècniques
documentals d'una forma més específica, en donar la possibilitat d'accedir directament a la
informació que conté un camp. El nivell d'indexació de les imatges anirà en funció de les
possibilitats de recerca que ens ofereixi l'equipament informàtic, però tot i així sempre serà
necessari diferenciar la indexació de les imatges de la informació que contenen.
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LA RECERCA D'IMATGES D'ARXIU PER A PROGRAMES DE TV:
"TE'N RECORDES", "UN TOMB PER LA VIDA" I "L'OR DE MOSCOU"
("DE LA DOCUMENTACIÓ A LA CREACIÓ")
Mercè Bofill, lmma Pañella, Glòria Rocafiguera
El Departament de Documentació de TVC, del qual depèn el seu arxiu àudio-visual, es
va marcar, en el moment dels seus inicis l'any 1983, el repte de la creació d'un fons àudiovisual. El tractament documental d'aquest fons permetria la seva explotació i reutilització.
Durant aquesta curta existència d'onze anys, el fons s'ha anat alimentant tant de la seva
pròpia producció com de l'adquisició de material àudio-visual d'altres arxius, quan ha estat
necessari per a la pròpia producció de programes.
Des del Departament de Documentació, s'ha intentat sempre mantenir un paper actiu
dins els circuits de producció de programes de TVC, oferint a periodistes, realitzadors i
professionals del mitjà en general, les màximes facilitats per reutilitzar el material del fons de
la videoteca. S'ha intentat així constituir un arxiu i un equip de treball oberts, creant en els
usuaris l'hàbit, no solament d'utilitzar l'arxiu com a font d'imatges, sinó també de comptar
amb la coHaboració dels professionals que hi treballen. El pas dels anys, el creixement del
fons i la professionalitat assolida han reforçat aquesta tendència.
És per aquesta raó que, abans de l'inici del curs 1993-94, tres programes en projecte
van sol·licitar la coHaboració del Departament de Documentació, per tal de fer front a les
seves necessitats de documentació àudio-visual de caràcter històric. Concretament es
demanava la possibilitat que un documentalista s'integrés a l'equip de producció de cada
programa, amb la finalitat d'agilitar i facilitar al màxim la tasca de recerca documental, tant
interna com externa.
Aquests tres projectes eren els programes "Un Tomb per la Vida", "Te'n recordes?" i el
reportatge d'investigació "L'or de Moscou". D'aquests tres projectes, els dos primers no
tenien com a objectiu fer una recerca de caire científic i rigorós, sinó més aviat la intenció
d'evocar el passat més pròxim de la societat catalana a través del seu record col·lectiu.
L'objectiu final que perseguien, però, era diferent en cada cas: esdevenir una "reflexió
col·lectiva" en el primer, i una crònica "sentimental", en el segon. El reportatge històric "L'Or
de Moscou", pretenia, en canvi, introduir-se de ple en l'esperit del periodisme d'investigació
i explicar, mitjançant la màxima recuperació de la documentació existent, un de tants fets
del nostre passat recent, i que quaranta anys de franquisme no han ajudat a esclarir: la
utilització de les reserves d'or del Banc d'Espanya per part del govern de la República, per
finançar la Guerra Civil Espanyola del 1936-39. En aquest cas, la recerca documental
entrava en l'àmbit de la investigació històrica i requeria una dinàmica totalment diferent de
la utilitzada en els dos programes abans esmentats.
Aquesta sol·licitud de coHaboració va tenir una resposta positiva per part del
Departament de Documentació, i es va començar a treballar en aquests programes a partir
de setembre de 1993. A continuació, es descriu la metodologia que es va seguir en
cadascun dels tres casos.
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Un tomb per la vida
Aquest programa, producció delegada de Torrevisió per a 1VC, va ser presentat i dirigit
per Joaquim M. Puyal, i es va emetre setmanalment de setembre a juny de 1993-94. A nivell
de documentació, plantejava il·lustrar amb imatges d'arxiu part de les vivències d'un
personatge convidat, preferentment aquelles que més el lligaven a la seva època i a la seva
societat. L'ingredient documental històric no era cap de les parts essencials del programa,
però sí que hi havia de ser sempre present, en més o menys grau, com a element iHustratiu.
Permetia, per tant, una certa flexibilitat.
Aquesta flexibilitat, d'altra banda, era absolutament necessària, donat que calia fer un
programa setmanal i en directe. Això vol dir, en primer lloc, que el temps per a obtenir la
documentació que interessava era breu i, en segon lloc, que calia fer front als imprevistos
normals de qualsevol programa en directe: un convidat que falla a última hora, un tema que
canvia ... El factor temps, per tant, va ser el condicionant principal de la nostra recerca.
Per tal d'optimitzar al màxim la resposta a l'equip de producció, la recerca se solia
realitzar, pel que fa referència a les fonts documentals, en el següent ordre de prioritat.
-Arxiu del Departament de Documentació de 1VC: era la nostra font principal
de documentació i, com és evident, la més pròxima. Compta actualment amb
un cert fons àudio-visual històric, adquirit per fer anteriors realitzacions a la
televisió i que ha quedat dipositat al nostre arxiu. Ens solucionava el problema
de temps, pel que fa a la localització i el visionat, i permetia emprendre
directament les gestions de producció per obtenir els drets d'emissió.
En aquest mateix nivell de prioritats de fonts hem d'incloure-hi també el
possible fons que pogués aportar cada convidat al programa, procedent dels
seus arxius particulars.
- Arxius comercials o institucionals, amb els quals els equips de producció de
1VC tenien contactes establerts i vies de comunicació que ja funcionaven.
Estem parlant d'arxius d'altres televisions públiques de l'Estat i de les
filmoteques catalanes, espanyoles o d'aquelles ciutats de l'estranger on 1VC
té delegació d'informatius.
- Altres fonts de documentació properes al nostre lloc de treball (fundacions,
associacions, petites productores, videoclubs ...) que permetien la recerca
-quasi sempre telefònica- i la posterior obtenció del material. El problema més
habitual d'aquestes fonts era la manca d'una infrastructura comercial que
agilités les tasques de visionat i còpia de les cintes. Sovint la identificació de
les imatges era insuficient, i també ho era la qualitat dels materials.
-Altres fonts a l'estranger. Arxius de televisió i filmoteques públiques, a les quals
era relativament fàcil tramitar la recerca i la sol·licitud -també via telefònica o
fax- però ja no tant visionar el material i rebre' I a temps en qualitat broadcast.
Comptades vegades aquesta via va ser factible per al nostre programa.

156

La recerca d'imatges d'arxiu per a programes de lV

Te'n recordes?
Sèrie produïda per Mercuri per a lVC en la seva versió televisiva. Constava de 26 capítols
de mitja hora de durada cadascun, que havia de fornir-se en la seva totalitat de
documentació àudio-visual sobre la nostra història recent. Havia de reflectir totes les àrees
del record col·lectiu de la societat catalana: els esdeveniments polítics i socials, les modes,
els esports, el cinema, la ràdio, les músiques ... Cada any, del 1950 al 1975, era un eix
entorn del qual girava un capítol. Es va emetre el curs 1993-94 i estava dirigit per Enric
Canals. Posteriorment, d'aquesta sèrie, la productora Mercuri n'ha comercialitzat una versió
en llibre i també té en curs una versió radiofònica.
L'equip de producció va treballar a partir d'un pre-guió de cada capítol, on els guionistes
del projecte havien determinat els temes previstos. La recerca va tenir diverses fases.
En primer lloc es va procedir a fer el buidatge de les principals fonts d'imatges d'aquest
període: Filmoteca Española i NO-DO, RlVE, i l'Arxiu d'Àudio-visuals de la Generalitat
(Filmoteca de Catalunya). Aquesta recerca va solucionar en gran part els temes referents a
l'àmbit espanyol i català, i va tenir menys resposta pels temes d'àmbit internacional.
La tasca que es va emprendre des del nostre departament va ser la recerca de la majoria
del material internacional i de bona part de les mancances que teníem en els àmbits català
i espanyol. El mateix arxiu de lVC va donar resposta a gran part d'aquestes necessitats, i
va poder oferir també la proposta de nous temes que no havien estat previstos en el preguió inicial.
Un cop buidades aquestes fonts, es va procedir a la recerca d'aquelles imatges sobre
temes puntuals ineludibles que ens mancaven. L'equip de producció va iniciar les gestions
amb institucions diverses, tals com altres productores de televisió, de cinema i de publicitat,
empreses privades, col·leccions particulars diverses, hemeroteques i arxius fotogràfics.
D'altra banda, i coincidint amb l'inici de l'emissió de la sèrie, es va creure oportú fer una
crida als particulars que conservessin imatges d'interès per al projecte. Aquesta crida va
tenir una resposta molt positiva que, fins al moment, només ha pogut ser aprofitada de cara
als capítols que quedaven en fase d'elaboració.
La recerca per a cadascun dels dos programes, com hem vist, es va realitzar a partir
d'uns plantejaments força diferents, però van ser, en certs moments, dues línies de treball
complementàries gràcies a l'existència de temes coincidents. En més d'una ocasió un
programa va poder treure profit d'una feina que ja s'havia fet per l'altre. Els respectius ritmes
de treball però, no tenien res a veure, i això es va reflectir en l'agilitat de les gestions i en els
fruits de la recerca.

L'or de Moscou
Reportatge històric d'una hora de durada, i emès el 27 de febrer de 1994, va ser elaborat
per l'àrea de Programes Especials dels Serveis Informatius de lVC, i dirigit per la periodista
i historiadora Dolors Genovès. Com ja s'ha esmentat, el programa explicava el destí final de
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les reserves d'or del Banc d'Espanya utilitzades pel govern de la República, per finançar la
Guerra Civil Espanyola.
L'estructura del reportatge girava fonamentalment al voltant de quatre eixos principals:
entrevistes a historiadors i personatges que van intervenir i/o presenciar els fets, imatges
rodades actualment dels llocs on es van produir els fets, imatges dels documents
consultats i, finalment, material àudio-visual de l'època (imatge i so).
L'apartat d'investigació i recerca sobre paper en arxius administratius i històrics (Banc
d'Espanya, Ministeri d'Hisenda Espanyol, KGB, Ministeri de Defensa Soviètic...) va ser
realitzat per la pròpia directora del programa. Des del Departament de Documentació de
TVC es va fer, majoritàriament, la tasca de recerca de documents sonors i cinematogràfics,
i s'hi va començar a treballar el mes d'octubre de 1993.
L'arxiu àudio-visual de TVC va ser el primer fons consultat. Evidentment, aquest fons no
cobria la totalitat de necessitats que es requerien per a un documental d'aquesta
naturalesa, on les imatges no pretenien ser un farciment iHustratiu, sinó esdevenir mostres
testimonials dels fets que s'explicaven. Calia doncs, dirigir-se als arxius més adequats per
recuperar les imatges més adients i, a poder ser, inèdites.
Gran part del material consultat, i en molts casos utilitza't, formava part dels noticiaris
cinematogràfics de diversos països, en els quals la Guerra Civil Espanyola hi tenia una
presència important com a principal esdeveniment desestabilitzador del precari equilibri
polític europeu d'aquells anys.
La recerca d'imatges es va fer per consulta directa en el cas de l'Arxiu d'Àudio-visuals
de la Generalitat de Catalunya (Filmoteca) a Barcelona, de la Filmoteca Española a Madrid,
i de la Filmoteca de la Federació Russa a Moscou. També es va consultar, aquest cop per
catàleg, l'Agència Reuters de Londres, actual dipositària del fons de noticiaris
cinematogràfics de la Gaumont British Film Library i la Paramount Film Library. La tasca de
recerca efectuada a la Filmoteca Española ens va ser de gran ajuda i ens va permetre la
localització, no tan sols d'imatges del propi fons, sinó també d'imatges d'altres arxius, com
el Bundesarchiv de Coblença, a Alemanya, dels quals tenen material copiat en dipòsit.
Calia, doncs, buscar a Londres material sobre la postura "neutral" de les democràcies
occidentals; a Moscou, material sobre les relacions diplomàtiques de Stalin amb el govern
de la República, material de l'enviament d'armes a Espanya, etc .. . i finalment, calia buscar
a Madrid imatges del que esdevenia a la Península durant els primers mesos de guerra.
Seguint en aquesta línia, la documentació referent a l'actitud de Franco sobre aquest
afer, calia cercar-la als noticiaris del fons de NO-DO (propietat de Filmoteca Española i
gestionat per RTVE) i a I'Archivo Sonora de RNE.
També cal remarcar l'obtenció de material àudio-visual de l'arxiu del Gabinets de
lnformación y Relaciones Exteriores de RENFE, com exemple a no menysprear del paper
dels arxius de les empreses, tant privades com públiques.
A tall d'exemple dels diversos camins que vam haver de seguir per aconseguir "lligar"
tots i cadascun dels temes que s'explicaven, ens referirem al mètode seguit en un cas
concret:
La necessitat d'aconseguir discursos de Franco, en els quals es mencionés
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concretament l'or de Moscou, va requerir d'entrada localitzar la data, el lloc i el paràgraf del
discurs on s'esmentés aquest tema. El primer pas era doncs, fer la lectura dels seus
discursos, editats en llibres en la seva pràctica totalitat. La Fundació Centre d'Història
Contemporània-Biblioteca Figueras de Barcelona, disposa de tot aquest material. Una
lectura acurada va permetre llistar els discursos de Franco des de l'any 1944 al 1963, per
fer després una selecció dels més representatius, espaiats en el temps.
El segon pas, crèiem, era localitzar les imatges en els NO-DO corresponents, per tal
d'extreure el fragment del discurs on Franco mencionés l'or. Però per raons tècniques, els
documentals de NO-DO només recollien fragments del discurs, la majoria de vegades
sense la veu en directe de Franco i amb veu en "off" del comentarista. Així doncs, era
necessari obtenir primer la veu de Franco, per localitzar després les imatges a NO-DO.
El Archivo Sonora de RNE de Madrid, conserva la majoria de discursos de Franco en
àudio. Seleccionats els discursos de més interès, vam aconseguir l'àudio corresponent als
fragments necessaris.
El tercer pas i l'últim, va ser localitzar a NO-DO l'acte en el qual Franco, en el seu discurs,
hagués fet referència a l'or. El resultat final va ser,
tenint en compte tres elements: la data (espaiada en el temps); el contingut (menció
concreta i clara del tema de l'or) i el tipus d'acte (inauguració d'un pantà, missatge de cap
d'any...), aconseguir tres inserts en imatge i so explicatius de la utilització que va fer Franco
de la venda de l'or a la Unió Soviètica ("el oro expoliado por los rojos") per culpar al govern
de la República de les dificultats econòmiques que va patir l'Espanya de la postguerra.

HISTAR3: Una nova base de dades
Un cop finalitzats aquests tres programes, el fons de material històric dipositat a l'arxiu
de lVC s'ha vist fortament incrementat i ens ha permès constatar, una vegada més, la
importància del material recuperat, tant del que provenia de grans filmoteques històriques,
com del més humil aparegut en calaixos i armaris de particulars.
Aquest fet ens ha permès fer un pas endavant en la descripció i anàlisi documental
d'aquest fons, i crear una base de dades de tot el material àudio-visual històric disponible,
anomenada HISTAR3. En aquesta base de dades, s'hi està introduint actualment tot aquell
material no produït per lVC, que arriba a l'arxiu per les vies esmentades, i que cobreix
esdeveniments anteriors a 1983. A partir d'aquesta data, lVC disposa del seu propi
material: els informatius de 1V3 i C33 alimenten diàriament la base de dades d'actualitats
IMATGE3.
Posteriors crides per continuar fent emergir material àudio-visual de particulars, i
posteriors programes de divulgació o investigació històrica, permetran seguir incrementant
aquest fons i la base de dades HISTAR3. Alhora, HISTAR3 facilitarà la màxima reutilització
i difusió d'aquest material en futurs programes de televisió. Tractant-se d'un arxiu d'un mitjà
de comunicació, la urgència amb què s'ha de treballar molt sovint, permetrà, mitjançant
HISTAR3, obtenir amb rapidesa el material. D'aquesta manera, només caldrà gestionar de
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nou els drets d'emissió, sense haver de localitzar el material a l'exterior i procedir a
costosos, i sobretot lents, processos de visionat, copiat i enviament.
Cal no oblidar, finalment, l'aportació de la televisió en el camp de la investigació i difusió
del nostre passat. D'una banda, la televisió, com a usuària de les tecnologies més
avançades, conserva còpies "vives" i en la millor qualitat tècnica possible, de documents
àudio-visuals de gran interès. Pel que fa a documents antics, això pot facilitar la seva millor
preservació, la seva utilització sense perill de malmetre's i, fins i tot, la seva recuperació en
el cas dels suports obsolets. D'altra banda, el potencial divulgador d'aquesta gran finestra
oberta que és la televisió, permet la difusió d'un material i uns coneixements tradicionalment
reservats als investigadors.
Només amb una estreta col-laboració entre les institucions públiques i els mitjans de
comunicació àudio-visual, podrem afrontar els nombrosos reptes a què ens obliga l'arribada
del segle XXI: la màxima conservació, i alhora difusió de la història del segle XX. Al cap i a
la fi, els telenotícies d'avui esdevindran demà valuosos arxius.
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DINS DEL SISTEMA DE GESTIÓ
DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Montserrat Canela, Joan Domingo, Isabel Campos
L'Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(ACADC) fou creat el desembre de 1989, i pertany orgànicament a la Secretaria Administrativa.
Té com a funció essencial l'elaboració, aplicació i manteniment d'un sistema de gestió de la
documentació administrativa (SGDA). Aquest sistema és de caràcter corporatiu i és únic per a
tot el departament i ens autònoms que en depenen. 1
El SGDA de Cultura s'aplica a les etapes activa i semiactiva de la documentació, això és des
que els documents són produ'1ls o rebuts a les unitats administratives, fins que ingressen a l'Arxiu
Nacional de Catalunya. Compta amb unes eines bàsiques pensades per ésser utilitzades al llarg
de tot el cicle de documents: un quadre de classificació funcional i únic, unes taules d'avaluació
documental, un catàleg informatitzat d'expedients actius i semiactius 2 i un manual de gestió de
la documentació administrativa activa.
Pel que fa a aquest SGDA, s'entén per documentació administrativa la informació consignada
en qualsevol tipus de suport material rebut o generat, en aquest cas pel Departament de Cultura,
centres i ens autònoms que en depenen, per al desenvolupament de les seves funcions. A l'hora
de classificar, descriure, avaluar i catalogar documents en suports especials (fotografies, plànols,
cintes de vídeo, etc.), aquests documents no són tractats com a coHeccions separades, sinó
com a documents que formen part d'un expedient encara que, per les seves característiques
físiques, se'ls doni un tractament especial en el moment de ser arxivats.
En el Manual de gestió de la documentació administrativa activa, versió de febrer de 1991, en
el capítol dedicat a l'arxivatge dels documents, es dóna la següent instrucció:
"Els documents en suport no paper (diapositives, vídeos, ...) i els documents en
formats especials (vegetals, llibres .. .) es mantindran fora de les carpetes dels seus
expedients. Dins la carpeta es deixarà una relació de tots els documents que estan
físicament separats, tal com s'indica més avall.".
També s'hi estableix que els documents que queden fora dels expedients han de portar
obligatòriament la referència de l'expedient del qual formen part. D'aquesta manera des de
l'expedient sempre es pot anar a buscar el document, i des del document es pot accedir també
a I'expedient.
La fitxa de catalogació d 'expedients de l'aplicació informàtica SIGEDA compta amb una
pantalla on s'han de relacionar tots el documents en suports especials que formen part de
l'expedient. Aquesta pantalla reprodueix la llista de documents a la que fa referència el manual.
En la primera etapa d'implantació del SGDA, l'objectiu, pel que respecta als documents en
suports especials, ha estat, doncs, relacionar-los intel·lectualment a l'expedient al qual pertanyen
tot mantenint-los, per raons de conservació, arxivats a part. Érem conscients, però, que alguns
documents en suport especial (i un bon exemple en són els documents que contenen imatges
fixes o en moviment), no sols requerien ésser conservats fora de les carpetes, sinó que també
necessitaven una descripció més acurada que la general, a nivell d'expedient, i unes condicions
físiques de conservació força més estrictes que les que normalment se'ls donava en els arxius
de gestió. Per aquesta raó. i un cop ja implantat el sistema de gestió, des de I'ACADC es va
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decidir d'elaborar una sèrie de normes que tractessin les diferents casuístiques dels documents
en suport no paper. La primera d 'aquestes normatives va ser la "Instrucció sobre la gestió dels
documents administratius en suport fotogràfic", de la qual passarem a parlar amb més detall a
continuació.

Procés d'elaboració
Iniciàrem el procés d'elaboració amb la recerca i lectura de la bibliografia especialitzada, i
amb l'estudi del marc jurídico-legal que afecta la documentació administrativa d'expressió
fotogràfica. 3
Si la bibliografia en llengües hispàniques sobre el tractament arxivístic dels documents
fotogràfics en general ja és més aviat minsa, la referida a la fase activa en el si de les
administracions públiques és gairebé inexistent, 4 per la qual cosa ens calgué de cercar referents
en publicacions foranes que estiguessin al nostre abast.
De l'aproximació a l'estudi del marc jurídico-legal que afecta la documentació fotogràfica a les
administracions públiques, en resulta que en els aspectes organitzatius i procedimentals són
d'aplicació les lleis i reglaments de procediment administratiu, que els documents i els arxius
corresponen a l'àmbit del patrimoni documental, i que les qüestions relacionades amb els drets
econòmics i morals vénen regulades per la legislació de propietat intel·lectual. 5
Per a la redacció de la normativa elaboràrem, en primer lloc, un esborrany que fou posat
en comú amb alguns responsables d'arxius de gestió que guardaven molta documentació
fotogràfica, els suggeriments dels quals s'incorporaren a la proposta definitiva, que fou
aprovada pel secretari general del Departament de Cultura el 18 de febrer de 1994 en forma
d'instrucció.

Anàlisi de la Instrucció (vegeu annex)
A la introducció contextualitzem la producció de fotografies al Departament, tot reflexionant
sobre el perquè es produeixen i reben fotografies, les disfuncionalitats que s'han detectat en la
seva gestió i els objectius de la lnstrucció. 6
A l'apartat del marc legal ens limitem a referendar els títols de les normes legals aplicables a
aquest tipus de documentació administrativa.
El cos central correspon a les normes on es donen les mínimes notícies que cal anotar de
cada fotografia:
Autor.- Independentment del posseïdor dels drets d'explotació, tant si es tracta d'una
fotografia documental com creativa, és obligatori anotar l'autor de la imatge; si fos impossible
saber-ho, recomanem apuntar "autor desconegut" i, si l'autor vol signar amb un pseudònim, així
ho hem de ressenyar.
Relació jurídica.- Ens referim als drets inherents entre la imatge i el seu autor, que poden ser
de naturalesa moral i econòmica.
És una dada obligatòria que s'ha d'informar en el moment de produir la fotografia, de manera
que posteriorment en permeti un ús correcte i una òptima explotació.
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Data.- També és una dada bàsica que és fàcil d'anotar quan hom capta la imatge però que,
en cas d'oblit i passat un temps, esdevé incerta.
Referència expedient.- Correspon a la solució tècnica que proposem per al lligament entre la
fotografia i el perquè el Departament l'ha produïda o rebuda; és a dir, cal anotar-hi el codi de
l'expedient o dossier del qual forma part.
Assumpte. - El tema general que tracta la imatge. Pot ser el mateix títol de l'expedient del qual
forma part, o un altre que el complementi.
Lloc.- Indret geogràfic on correspon aquella fotografia, anotat de manera sintètica i precisa.
Altra informació d 'interès. - És un camp informatiu lliure, que permet afegir qualsevol element
d'interès iconogràfic, tècnic o d'altre tipus.
Codi negatiu.- Fem apuntar el codi de l'original -el negatiu- d'acord amb un mètode que
permet codificar els negatius a les mateixes unitats administratives que els custodien, i que serà
el mateix en cas de transferir-los a l'Arxiu Central.
Classificació.- Es classifiquen d'acord amb els criteris fixats al quadre de classificació vigent.
Arxivatge.- En aquest apartat donem les directrius per tenir les fotografies i els negatius
organitzats físicament, senyalitzats i correctament conservats.

Implantació
Qualsevol implantació de nous sistemes de treball requereix un aprenentatge. Així doncs,
igual que amb la gestió de la documentació administrativa en suport paper, es van realitzar
una sèrie de sessions, en les quals s'explicava els objectius, l'abast i les normes de la
Instrucció. A aquestes sessions, hi va assistir el personal que haurà d'encarregar-se de la
seva aplicació.
Per a reorganitzar les fotografies que es conserven als arxius de gestió, se segueixen els
passos següents: es fixa una data per començar a treballar amb el responsable de I'AG,
s'organitza la documentació fotogràfica segons els criteris de la Instrucció, i es cataloga al
SIGEDA. No és rar de trobar fotografies barrejades entre papers i altres documents, a les quals
manca la més mínima identificació. Aleshores cal localitzar-les, identificar-les i relacionar-les amb
la resta de l'expedient.
En el cas de la Direcció General de Política Ungüística, s'ha decidit de centralitzar les
fotografies en un únic arxiu de gestió, i nomenar un responsable de la seva organització,
seguiment i explotació. En les altres direccions generals s'ha optat per mantenir les fotografies a
cada servei o àrea.
Com a criteri general d'arxivatge, considerem que, mentre duri la tramitació, les fotografies es
poden guardar als expedients o dossiers, però, un cop finalitzada, s'han de separar i fer-ho
constar en el full de tancament de volum o en un full testimoni, per tal de conservar-les en els
equipaments i condicions ambientals adients. Si I'AG no pot complir aquests requisits, ha de
transferir els negatius i les fotografies al dipòsit de I'ACADC per a la seva millor conservació.
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Valoració
En el moment de redactar aquest article ens trobem, encara, en l'etapa d'implantació de la
Instrucció. Tot i així, creiem que podem avançar ja algunes valoracions:
És cabdal que el tractament documental de les fotografies es realitzi a la fase activa,
puix és el període en què podem disposar de tota la informació. Quan no es fa així,
la catalogació ulterior esdevé dificultosa o impossible.
D'ençà que s'ha distribuït la Instrucció hem observat una notable conscienciació
sobre els drets d'autor. Ara, ultra informar metòdicament aquest camp en descriure
les fotografies, s'ha començat a replantejar les clàusules relacionades amb els drets
d'explotació en les contractacions per a la compra forana de fotografies.
A vegades, ha calgut insistir en el fet que els documents fotogràfics produïts o rebuts
en les tramitacions no són col·leccions sinó parts dels expedients, malgrat que
puguin ésser explotats de manera independent a la seva gènesi.

NOTES:
1. Per a més informació sobre el funcionament de l'Arxiu Central del Departament de Cultura vegeu: CANELA, M.;
CAMPOS, 1.; DOMINGO, J."Eiaboració i implantació del Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya". Lligall. Revista Catalana d'Arxivística. 5, Barcelona, 1992,
pàg. 83-121.
2. Per a una descripció de l'aplicació de gestió d'arxius administratius de la Generalitat (SIGEDA), vegeu: CANELA, M.
i LORENTE, A. "SIGEDA un programa per a la Gestió integrada de la documentació activa i semiactiva". Arxius.
Butlletí del Servei d'Arxius . Núm. 1, Barcelona, maig 1993, pàg. 3-4.
3. Utilitzem genèricament el mot "fotografia" en un sentit ampli, conscients que engloba una diversitat de processos i
suports que només tenen en comú la captació de les imatges amb una càmera fotogràfica; en aquest sentit, és
molt aclaridora, des d'un punt de vista històric, la ponència de Bernardo RIEGO a les segones Jornades.
4. La major part de les publicacions són catàlegs d'exposicions i inventaris de fons; alguns manuals d'arxivística s'hi
refereixen escadusserament. La bibliografia més útil per a nosaltres ha estat el llibret de ALBERCH-FREIXASMASSANAS i algunes ponències i comunicacions de les primeres i segones Jornades "La imatge i la recerca
històrica" que se citen en el text.
5. No és l'objectiu d'aquesta comunicació fer una exposició dels textos legals. Tanmateix, referent als drets morals i
econòmics, recomanem llegir l'aclaridora ponència de Josep Cruañas a les segones Jornades.
6. La desconeixença de les imatges de què es disposava i de quins eren els seus autors i els seus drets, comportava
una infrautilització de les fotografies del Departament, comuna a tota la Generalitat. Per encarrilar l'explotació
editorial de les imatges àudio-visuals dels diferents departaments de la Generalitat fou creada, el juny de 1993, la
Comissió lnterdepartamental de Mitjans Àudio-visuals (CIMA). L'ACADC considera que la CIMA té objectius
complementaris, per la qual cosa els ha facilitat la Instrucció, a fi d'unificar esforços i ampliar-ne la difusió.
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ANNEX

INSTRUCCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
EN SUPORT FOTOGRÀFIC AL DEPARTAMENT DE CULTURA
1. Introducció

Les fotografies són els documents no textuals que més abunden i més s'utilitzen a la majoria
d'organismes oficials, a causa de la seva eficàcia per documentar, provar i promoure llurs
activitats.
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D'acord amb les lleis de procediment administratiu i de patrimoni cultural vigents, les
fotografies i diapositives són documents administratius quan han estat produïdes o rebudes en
l'exercici de les funcions que té encarregades, en el nostre cas, pel Departament de Cultura, com
a prova o testimoni de les seves activitats.
Des de l'Arxiu Central Administratiu , s'ha detectat que hi ha escampades pel Departament un
bon nombre de fotografies, en alguns casos mancades de la més mínima identificació, la qual
cosa les fa infrautilitzables o inservibles de cara al futur, ja que:
Si no sabem què és, de quin tema o assumpte tracta, serà molt difícil utilitzar-la quan la
necessitem.
Si desconeixem qui té els drets d'explotació i de quin tipus són, no podrem respectar-los.
Així mateix, si ignorem els drets morals de l'autor, tant els personals com els no personals,
tampoc podrem respectar-los, i sovintejaran els usos fraudulents d'aquelles fotografies.
Atenent-nos a la procedència d'aquestes fotografies podem establir tres categories:
a) Fotografies que reglamentàriament formen part d'un expedient i que, per tant,
tenen un valor informatiu, jurídic, pericial o provatori.
b) Fotografies que discrecionalment produeix el Departament per a documentar o
il·lustrar un acte oficial, unes relacions públiques, una realització concreta, etc.
e) Les de procedència forana, que poden obeir a moltes motivacions: per il·lustrar
una publicació, per documentar gràficament algun acte oficial on participen alts
càrrecs del Departament, com per exemple: viatges, inauguracions, homenatges,
commemoracions, recepcions, etc.
Aquest manual dóna les normes mínimes d'identificació, classificació i arxivatge per les
fotografies i diapositives que són documentació administrativa, per tal d'assegurar-ne la correcta
conservació, recuperació i explotació.

2. Marc legal
- Ley 16/ 1985, del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativa Común.
- Llei 13/1989, d'Organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
- Ley 22/1987, de Propiedad lntelectual.
- Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català.
- Llei 6/1985, d'Arxius.
- Decret 340/1989, sobre l'organització i la gestió dels arxius de la Generalitat de
Catalunya.
- Instrucció sobre la Gestió de la documentació administrativa al Departament de
Cultura, de 20 de juliol de 1992, del Secretari General
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3. Normes
3.1. Informació mínima que hem de ressenyar sobre cada fotografia
Autor................................................................................................................................................................
Rel. jurídica .................................................................................................................................................
Data ..................................................................................................................................................................
Ref. Exp ........................................................................................................................................................
Assumpte . .................................................................................................................................................

Lloc .................................................................................................................................................................. .
Altra informació d'interès............................................................................................................... .

Codi negatiu ............................................................................................................................................

Aclariments de la fitxa:

Autor.- COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. És imprescindible conèixer l'autor, ja que hipoteca
l'ús futur de la imatge.
Quan utilitza un pseudònim, cal anotar-lo per poder preservar els drets morals de l'autor.
Si es retrata una obra d'art, cal fer constar l'autor de l'obra reproduïda i els drets
inherents.
Relació jurídica.- Convé saber el lligam jurídic que existeix entre la imatge i el seu autor.
Si treballa a la Generalitat, en base als diferents tipus de personal que preveu el títol 11 de la
Llei 17/1985, serà molt útil anotar-ho ja que, segons la Ley de Propiedad lntelectual, és l'únic cas
en què la Institució tindrà els drets exclusius d'explotació.
Si la fotografia és de procedència externa, hem de saber si l'autor ha cedit expressament i de
manera fefaent els drets d 'explotació.
Data.- Dia, mes i any en què es captà la imatge. És una dada bàsica, puix que la imatge que
queda fixada en una fotografia o diapositiva, correspon a una situació concreta en un moment
precís que, passat un temps (a vegades molt breu) pot ser força diferent, i sense la data no
podríem establir-ne l'evolució.
També té relació amb els drets d'explotació per als casos de fotògrafs traspassats.

167

El tractament dels documents fotogràfics dins del sistema de gestió dels documents administratius del Departament de Cultura

Referència expedient (Ref. Exp.).- Hi posarem el codi orgànic de la unitat administrativa que
ha produït o rebut la imatge, i separat per una barra el codi de l'expedient de què forma part
(d'acord amb el que s'assenyala en l'apartat de l'arxivatge del Manual del SGDA del
Departament) tant si es refereix a actes administratius reglats com si només convé relacionar la
finalitat, la motivació, el perquè es féu i/o perquè la tenim a l'arxiu de gestió.
Assumpte.- El tema general que informa de què es tracta. En els casos que iconogràficament
ja es visualitza, es considera un apartat potestatiu; tanmateix, en cas de dubte, és millor informarlo.
Lloc.- L'indret on s'ha fet la fotografia (població, comarca, districte, adreça concreta, segons
s'escaigui).
Altra informació d'interès.- Qualsevol informació complementària i concreta, que ajudi a
identificar-la i que sigui útil de cara al futur, per exemple: personatges, element arquitectònic,
detall de l'excavació arqueològica o de la peça museable, etc.
Si convé ressenyar algunes dades tècniques del procés fotogràfic, l'enquadrament o el tipus
de fotografia, les podem detallar en aquest apartat.
Codi negatiu.- Els negatius de les fotografies els considerarem documents originals i a la fitxa
ha de constar-hi el codi següent: dues últimes xifres de l'any en què hem revelat el negatiu, barra,
número seqüencial que ha assignat aquella unitat administrativa al negatiu, barra, número del
fotograma.
Exemple:

93/007/18
I I I_ número del fotograma
I I_ _ número del negatiu
I
any

Només en cas que l'arxiu de gestió no custodi! el negatiu i en desconegui el codi que li han
assignat a l'arxiu que conserva l'original, deixarem aquest camp sense informar.

3.2. Classificació
Com a norma general es classificaran les fotografies com si fossin documents administratius
convencionals en suport paper, d'acord amb el que s'estableix en el Manual del SGDA del
Departament.

3.3. Arxivatge
En els arxius de gestió es guardaran preferentment els positivats de les fotografies en sobres
de ph neutre, on hi haurà impresa la fitxa que reomplirem en rebre'ls.
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Aquests sobres els podem conservar dins dels expedients o dossiers de què formen part
mentre duri la tramitació, però un cop finalitzada s'han de conservar en els equipaments i
condicions ambientals adients.
En el cas de rebre fotografies enganxades en un full, hi estamparem la fitxa al costat o al
darrere, i n'informarem tots els camps.
Les diapositives es col·locaran encasellades en fulls de ph neutre.
Els negatius els guardarem en els sobres o fulls arxivadors de ph neutre, i a l'exterior hi hem
de ressenyar imprescindiblement el nom de la unitat administrativa i el codi del negatiu, que
consta de les parts següents: dues últimes xifres de l'any que hem revelat el negatiu i número
seqüencial que hem assignat al negatiu separats per una barra.
Exemple: 93/007
I I___ núm. negatiu
I
any

En extreure de les carpetes o camises les fotografies i diapositives que formen part d'un
expedient, és imprescindible referendar-les en el full de tancament de volum o en un full
testimoni .
En cas que la unitat administrativa ja disposi de fitxes o inventaris propis en el moment
d 'entrada en vigor d'aquesta normativa, hauran d'adaptar-se a acomplir els requisits
d'informació mínima que s'han establert.
Les condicions ambientals idònies dels locals on hem de guardar els suports fotogràfics, per
tal d'assegurar-ne la conservació, són:
*fotografies en blanc i negre
temperatura 12 C (+I- 1)
humitat 35° (+I - 5)
*fotografies i diapositives en color
temperatura 5 e(+/- 1)
humitat 35° (+/- 5)
La documentació en suport fotogràfic està sotmesa al règim general de transferències. L'Arxiu
Central Administratiu disposa dels equipaments adients per assegurar-ne la conservació
permanent. En cas que aquesta conservació no es pugui garantir als arxius de gestió de les
unitats administratives, es transferiran els originals a I'ACADC, on restaran subjectes al mateix
règim de consulta i préstec.

4. Vigència d'aquesta instrucció
Aquesta instrucció entrarà en vigor a partir de 1'1 de maig de 1994,
compliment per a totes les unitats del Departament de Cultura.
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LES EMISSIONS DE RÀDIO I TELEVISIÓ: PART DEL PATRIMONI CULTURAL?
Alícia Conesa
1 . La preservació de les emissions de ràdio i televisió
La ràdio i la televisió són actualment els mitjans de comunicació de més difusió. Són el
principal mitjà d'informació i entreteniment per a la majoria de la població. La televisió, sobretot,
és un dels principals punts de referència de la nostra societat: inquieta la classe política, la
premsa hi dedica pàgines i pàgines, presentadors i personatges de ficció assoleixen la categoria
de nous mites i models .. .
No es pot analitzar la nostra societat sense comptar amb els mitjans àudio-visuals, que ja
formen una part important de la memòria col·lectiva del nostre temps. Els sociòlegs, historiadors,
lingüistes ... hauran d'estudiar i analitzar els missatges i les formes de la ràdio i la televisió, per
poder estudiar i analitzar el present i la història recent.
Per poder avançar en l'estudi dels propis mitjans àudio-visuals, és també imprescindible tenir
accés al que fins ara s'ha produït i emès. Per als investigadors i els estudiants del camp de les
ciències de la informació i la comunicació, es fonamental poder consultar fàcilment el que han
estat fins avui aquests mitjans.
Es inqüestionable doncs, la necessitat de conservar i posar a disposició dels investigadors,
estudiants i del públic en general, les emissions de ràdio i televisió, i permetre'n la seva consulta
retrospectiva.
Però les emissions de ràdio o televisió són un acte de comunicació entre un emissor i
múltiples receptors, i no constitueixen un document físic, ja que pot no quedar-ne cap registre.
Les emissores envien el senyal, que és tramès per ones (o per cable) i rebut pels receptors.
D'una emissió en directe no en queda cap document. Un programa que s'emet pre-gravat sí que
està prèviament enregistrat en una cinta de so o vídeo, però aquest suport pot ser reutilitzat per
a produir nous programes.
Per a conservar una emissió de ràdio o televisió cal crear-ne expressament una còpia en un
suport durable, conservar-la en unes condicions òptimes (temperatura/humitat), mantenir els
aparells (magnetoscopis) que permetin consultar-la, o fer les còpies necessàries a nous formats
quan els suports siguin obsolets. A més, cal crear i mantenir un sistema documental, suportat
per un sistema informàtic, que permeti descriure i indexar aquests suports, per a poder accedirhi d'una manera eficaç. La constitució d'un fons àudio-visual és doncs, un projecte costós, ja
que té importants requeriments en mitjans tècnics, magatzems condicionats i personal
especialitzat.
A més dels problemes de cost, els fons àudio-visuals, i en concret la conservació de les
emissions de ràdio i televisió, també plantegen un problema teòric, ja que es tracta d'objectes
híbrids: són documents no editats, molt sovint originals i únics, però que han tingut i han de tenir
(salvant tots els problemes de drets d'autor) difusió pública. D'altra banda, per facilitar-ne la seva
consulta, s'han de desenvolupar sistemes de descripció i d'indexació de continguts. Museu,
arxiu, biblioteca, documentació ... ? Com veurem més endavant, en diversos països han aplicat
diverses solucions, però el què és important és superar les limitacions escolàstiques, per donar
una resposta a la demanda de preservació d'aquests documents, que no hem de veure com una
excepció, sinó com la prefiguració d'un nou tipus de document en l'era de l'electrònica i les
telecomunicacions. Un nou tipus de document electrònic que pot tenir difusió pública sense
haver estat editat, i que implicarà tant textos, com imatges i sons.
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2. Els arxius de ràdio i televisió a Catalunya
A l'Estat espanyol la llei del Dipòsit Legal assegura la conservació del documents editats. A
través del Dipòsit Legal, l'Administració recull i conserva almenys tres exemplars de cada edició,
i les biblioteques hemeroteques (a nivell estatal, autonòmic o local) han de posar a l'abast del
lector la consulta retrospectiva de totes les publicacions.
Els mitjans àudio-visuals ocupen una part important del lloc tradicional de l'escrit en la
transmissió de la informació i dels coneixements. Però, ni en l'àmbit estatal ni en l'autonòmic, no
s'ha modificat la llei del Dipòsit Legal, per donar cobertura als nous mitjans, ni s'ha creat cap
institució o organisme que vetlli per la conservació i l'accessibilitat de les emissions de ràdio i
televisió.
La preservació d'aquest material depèn únicament d'allò que les pròpies emissores han
conservat en els seus arxius. Les emissores de ràdio i televisió només tenen l'obligació legal de
conservar durant tres mesos una còpia completa de la seva emissió, per poder resoldre
possibles reclamacions legals. No hi cap altra norma legal que vetlli per la conservació d'aquest
material, ni cap recomanació que tingui en compte la seva qualitat de patrimoni cultural. La
decisió del que han de conservar les emissores, a mig o a llarg termini, ve determinada pels seus
propis objectius. L'objectiu principal d'una emissora és, evidentment, l'emissió, no la constitució
d'un arxiu històric. Per tant, la tendència de les emissores pot ser la de conservar només allò que
pot ser útil per a futures emissions.
No hi ha cap estudi publicat de quines són les polítiques de conservació de cada emissora,
ni de quins són els fons conservats fins ara. Per tant només podem donar algunes dades
orientatives.
Pel que fa a la ràdio, on s'emet majoritàriament en directe i hi ha molt poca utilització de
material d'arxiu, en les emissores privades s'ha conservat una part molt petita, en alguns casos
quasi nul·la, de les emissions. En el cas de Radio Nacional d'Espanya, (RNE) si que s'ha
constitu'1l un important arxiu sonor, que ha seguit diverses polítiques de selecció . Pel que fa a
Catalunya, les emissores de la Generalitat mantenen, des de l'inici de Catalunya Ràdio (1983),
una política de conservació selectiva. S'han conservat programes molt elaborats, susceptibles
de remissió, programes especials o "històrics", gravacions de concerts o recitals i una selecció
de "talls de veu" (declaracions, entrevistes ..) de personatges importants. Les emissores privades
són molt més restrictives, si bé cal assenyalar que darrerament s'ha produ'1l la notícia de la
donació de l'arxiu històric de Ràdio Barcelona a la Generalitat de Catalunya.
En el cas de la televisió ha existit un major interès per als arxius, considerant que hi ha una
major utilització de material d'arxiu que a la ràdio. Cal tenir en compte però, que la televisió és
anterior al vídeo, que en el primers anys (anys cinquanta) pràcticament tot es feia en directe o amb
film (telecine), i s'ha conservat molt poc material d'aquella època. Televisió Espanyola, TVE, la
primera (1956) i durant molt anys l'única emissora de televisió espanyola, ha tingut com en el cas
de RNE, diverses polítiques de selecció i conservació, i s'han descartat o s'han perdut materials
que avui es considerarien imprescindibles. Amb l'aparició de les televisions autonòmiques primer
(1982) i de les privades posteriorment (1989), també s'han constituït els diversos arxius de cada
emissora, cada un amb la seva política de selecció pròpia. Com a emissora amb més història,
TVE s'enfronta a problemes de formats diversos (film/video) i de formats obsolets (2"), que fan
molt més complexa i costosa la preservació i el tractament dels fons més antics.
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En el cas de Televisió de Catalunya (TVC) s'ha aplicat, des de l'inici de les seves emissions,
(1983) una política de preservació de tota la programació emesa. Tant la política de preservació
com la base de dades que cataloga i indexa el fons conservat, s'han dissenyat amb el doble
objectiu de constituir l'arxiu de les emissions, i elaborar un banc d'imatges que permeti i impulsi
la reutilització d'aquest material. Actualment es conserven de forma exhaustiva i en format
"broadcast" tots els programes emesos per les dues cadenes (TV3 i Canal33). Com a col·lecció
de referència, es conserva també una còpia en format domèstic de l'emissió completa. S'aplica
només una política molt selectiva per a la conservació, a llarg termini, de materials no emesos o
originals de rodatge.
Mantenir aquest arxiu és un recurs costós, que implica més de 1'1 % del pressupost de
funcionament de 1VC. Però aquest cost pot ser rendible en termes de millora de qualitat i
avantatge competitiu de l'emissora, i per la rendibilitat directa que pot implicar la venda a tercers
de programes o imatges d'arxiu. Però, la constitució de l'arxiu de 1VC va més enllà que la pròpia
rendibilitat interna, ja que s'assegura la preservació d'un material imprescindible per un futur arxiu
nacional de l'àudio-visual.
En ser una emissora recent, fins ara no s'han plantejat greus problemes de preservació, però
aquests comencen a aparèixer. Segons un estudi recent, les més de dotze mil cintes UMATIC
3/4" de l'arxiu, que corresponen majoritàriament a còpies de programes emesos en directe entre
1984 i 1989, hauran de ser transferides a un nou format, si es vol preservar el seu contingut. Això
implicarà que caldrà disposar d'un pressupost extraordinari, per preservar un material que té
molt més valor d'arxiu patrimonial que de reutilització.
Cal ressaltar però que 1VC està complint una part de les funcions d'un possible arxiu públic,
la constitució i preservació d'un fons, però no l'altra part, que seria l'accesibilitat d'aquest fons
als usuaris externs a la institució. En aquest sentit, s'ha iniciat una col·laboracio amb la
Universitat Pompeu Fabra, per cedir còpies de visionat d'una selecció representativa de les
emissions de 1V3 i Canal 33 per a la seva Mediateca.
El fet que les emissores de ràdio i televisió, públiques o privades, mantinguin polítiques de
preservació més o menys conservadores, no pot substituir la necessitat d'una institució que tingui
com a principal objectiu assegurar la preservació de les emissions de ràdio i televisió i (respectant
tots els requisits del copyright) posar-les a disposició dels usuaris. Possiblement, l'objectiu de
conservar la totalitat de les emissions de les ràdio i les televisió del país és ja actualment
inabastable, pel volum d'hores de gravació que això significaria. Però és imprescindible assegurar
la conservació d'una mostra suficientment representativa, que no margini cap dels aspectes de la
ràdio i la televisió, i que tingui en compte totes les aproximacions possibles al seu estudi
(historiadors, sociòlegs, teòrics de la comunicació, lingüistes...) i les necessitats dels futurs usuaris.

3. Normes i recomanacions internacionals
La Federació Internacional d'Arxius de Televisió (FIAT/IFTA), a la qual pertanyen emissores i
arxius que tenen col·leccions d'emissions de televisió, sobretot de l'àmbit europeu (entre elles
diverses espanyoles), ha elaborat i divulgat recomanacions sobre la selecció, preservació i
catalogació d'emissions de televisió. En les seves conferències anuals, a partir dels treballs de
les diferents comissions, s'analitzen tots aquests aspectes.
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Les organitzacions d'arxius de so (IASA) i de cinema (FIAF), desenvolupen activitats similars
en els seus àmbits, i periòdicament se celebren conferències conjuntes, sobretot pel que fa
referència als aspectes tècnics.
El Consell Internacional d'Arxius (ICA/CIA), té un comitè especialitzat dedicat als materials
àudio-visuals. El 1990 va tenir lloc a Ottawa (Canadà) un simposi organitzat per aquest
organisme conjuntament amb els Arxius Nacionals del Canadà, amb el títol de Documents that
move and speak: Audiovisual Archive in the New lnformation Age en el que, ponents i delegats
de diversos països, van discutir sobre els diferents aspectes (conservació, catalogació, accés ...)
relacionats amb el problema de la preservació del patrimoni àudio-visual. ,
També la UNESCO ha treballat en aquest camp, realitzant estudis sobre la importància del
patrimoni àudio-visual com una part important del patrimoni cultural. L'any 1980 ja va adoptar
una recomanació a tots els països membres per a la preservació de les imatges en moviment.
Aquesta denominació es va adoptar per diferenciar-ho de les imatges fixes (fotografia, gravat) i
incloure sota un sol concepte tots els formats que permeten que un conjunt d'imatges fitxes, en
el moment de la seva projecció o reproducció adquireixen moviment (film cinema, vídeo,
televisió ...). La finalitat del document es atreure l'atenció de cada estat sobre la necessitat de
prendre mesures apropiades per poder transmetre a la posteritat aquesta part del patrimoni
cultural. Una de les recomanacions principals és la necessitat de constituir un dipòsit legal per a
la producció nacional d'imatges en moviment.
Posteriorment, la UNESCO ha realitzat un estudi de les diferents aproximacions al problema
de cada país, a partir d'un estudi comparatiu de les lleis que regulen el Dipòsit Legal i la
constitució d'arxius àudio-visuals d'accés públic. 2
Aquest estudi ha posat de manifest que molt pocs països han desenvolupat un cos legislatiu
complet que posi les bases legals necessàries per la creació d 'arxius àudio-visuals oficialment
reconeguts. En la majoria de casos, s'han desenvolupat només aspectes parcials en lleis
esparses, i molt sovint aplicades de "segona mà", traspassant normes dels documents escrits o
impresos als documents àudio-visuals. També es ressalta que hi ha països que han aprovat lleis
en aquest sentit, però no hi han destinat els mitjans necessaris per a executar-les.
Pel que fa al Dipòsit Legal, molts països (entre ells Espanya) ja han inclòs en l'obligació de
dipòsit els films cinematogràfics i les edicions sonores, però el nombre de països que també hi
inclouen les emissions de ràdio i televisió és encara molt petit. La preocupació sobre aquest
aspecte és però creixent, i en alguns casos s'han aprovat polítiques de cooperació amb les
emissores de televisió.
La conclusió final de l'estudi és la necessitat de desenvolupar en cada país una legislació
específica que hauria de cobrir conjuntament tots aquestes aspectes. Per tant, en aquesta llei
s'haurien de definir les bases per a constituir arxius àudio-visuals oficialment reconeguts, i
determinar els seu finançament, les seves responsabilitats i objectius, la manera d'adquisició de
materials per dipòsit legal o altres sistemes, l'accessibilitat de les seves coHeccions i la integració
de la seva política en la política general de preservació del patrimoni cultural. Tot això, fent
referència i essent coherent amb les directrius internacionals o regionals pertinents, especialment
les recomanacions i directrius de la pròpia UNESCO en aquest sentit.
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4. Alguns exemples d'altres països
Als EUA, la Library ot Congress actua com a arxiu nacional de l'àudio-visual. L'any 1942 va
iniciar la seva coHecció de films cinematogràfics. A finals dels anys cinquanta hi va incorporar les
emissions de televisió, si bé no va ser fins al 1983 que aquesta coHecció es va obrir a la consulta
dels usuaris. La forma d'adquisició dels seus fons de televisió és a través de donacions de les
emissores de televisió, de les còpies dels programes enregistrats per al copyright, i de les
gravacions de les emissions que realitza la pròpia Library ot Congress.
Un dels problemes principals que planteja la conservació d'emissions de televisió és la
selecció. La política de selecció ha de permetre equilibrar ideals i recursos. Quan es va iniciar la
col·lecció de programes de televisió, es va mantenir la mateixa política iniciada amb el films: no
es tractava de conservar els millors films, sinó "aquells que poguessin representar millor la vida i
les interessos dels homes del període". Pel que fa a programes de televisió, actualment es
conserven informatius i documentals de forma quasi exhaustiva, una mostra dels programes o
sèries que han rebut més bones crítiques, una selecció, amb criteris que van evolucionant, dels
programes d'entreteniment. Els criteris de selecció es van modificant en funció de les demandes
i de l'ús que en fan els investigadors, intentant preveure les necessitats dels usuaris del futur: "la
selecció de material de ràdio i lV ha de ser un procés d'aprenentatge, tenint en compte els usos
actuals i preveient-ne de futurs". 3
A més de la coHecció d'àmbit nacional de la Library ot Congress, moltes altres institucions
nord-americanes, públiques o privades, mantenen i posen a disposició dels usuaris coHeccions
d'emissions de lV. Per exemple, la universitat de Califòrnia (UCLA), la universitat de Vanderblit,
especialitzada des de 1968 en programes informatius, o el Museum ot Broadcasting de Nova
York.
El cas de Canadà es molt similar. Els Arxius Nacionals d'Ottawa tenen una important secció
àudio-visual. Pel que fa a les emissions de televisió, disposen d'un gran centre de gravació
automatitzat, des del qual graven els programes de les cadenes nacionals, segons una selecció
prèvia que es fa a partir de les escaletes de programació de cada emissora. A més de les
gravacions pròpies, els Arxius Nacionals del Canadà també han rebut transferències de fons
antics de les emissores de televisió.
Si ens traslladem a Europa trobem un procés diferent, ja que les emissores de televisió han
estat majoritàriament públiques fins als anys vuitanta. A França i al Regne Unit, com en altres
països europeus, la responsabilitat legal de la conservació de les emissions de televisió ha estat
lligada a les pròpies emissores de televisió o a institucions relacionades, fins que l'aparició de les
televisions privades ha fet necessari modificar aquesta situació.
Al Regne Unit, la televisió pública, BBC, ha constituït un important arxiu àudio-visual, que ha
marcat pautes i models seguits internacionalment. Ha mantingut, des dels seus inicis, una
política d'arxiu molt conservadora, dedicant recursos tècnics i humans a la constitució de l'arxiu
de les seves emissions.
Paral·lelament, el British Film lnstitute (BFI), organisme públic dedicat en principi a la
conservació del patrimoni cinematogràfic (a més de funcions de producció i promoció del cinema
britànic), ha constituït també una secció de televisió, que ha desenvolupat una política de
gravacions d'emissions de televisió, destinada a facilitar-ne la consulta pública. Pel que fa a les
emissions de la BBC, el BFI no té responsabilitat de preservació, (que ja l'assegura la pròpia
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emissora) sinó d'accés. Per a les altres emissores de televisió, el BFI ha establert diversos acords
de cooperació, pels quals el BFI es responsabilitza a més, de la conservació (amb diversos
criteris de selecció) de les seves emissions, ja sigui per gravació de l'emissió o per dipòsit de part
dels seus fons. 4
A França es va crear el1973, l'lnstitute National de I'Audiovisuel (INA). Les funcions principals
d'aquest organisme públic han estat, a més de la formació i la investigació en el camp de l'àudiovisual, el manteniment i explotació de l'arxiu conjunt de les diverses cadenes públiques de ràdio
i televisió. L'INA ha constitu'1l l'arxiu àudio-visual de la televisió francesa, agrupant en un sola
col·lecció els arxius de TF1, Antenne 2 i FR3.
Amb l'aparició de les emissores de televisió privades i la privatització de TF1, I'INA havia
perdut la seva condició d'arxiu global de la televisió francesa, ja que les emissores de televisió
privades no tenien cap obligació legal de dipositar els seus fons a I'INA. Per cobrir aquest buit, i
per facilitar l'accés públic als fons de I'INA, s'ha desenvolupat una nova llei del dipòsit legal, que
inclou també les emissions de ràdio i televisió, i que atribueix a I'INA la conservació i comunicació
pública d'aquests documents.
La llei es va aprovar el 1992, però no serà fins al gener de 1995 que començarà l'obligació
de les emissores de dipositar les còpies del dipòsit legal. Mentrestant, s'ha constituït, dins de
I'INA una nova branca: la direcció del dipòsit legal, que s'encarregarà de la selecció, recepció,
preservació i comunicació pública de les emissions subjectes a dipòsit legal. Aquesta branca de
I'INA coexistirà amb la Direcció d'Arxiu ja existent, que continuarà gestionant i explotant
comercialment els arxius de les emissores públiques.
La direcció del dipòsit legal ha creat tota una nova infrastructura, tècnica i documental per
complir amb la seva missió. Pel que fa a la ràdio, ja s'esta gravant, en format digitalitzat, les 24
hores d 'emissió de totes les emissores públiques d'àmbit nacional, i s'anirà ampliant a les
privades. Des del punt de vista de la gravació, és més simple gravar-ho tot que fer una selecció.
La selecció es té en compte quan es documenta aquest material.
Pel que fa a la televisió, com que encara no és possible treballar amb formats digitalitzats,
s'ha creat un sistema de còpies automatitzat, per realitzar còpies a format de visionat (S-VHS)
dels materials en format "broadcast", que han d'entregar les emissores per poder facilitar la
consulta sense posar en perill la conservació. A partir de les programacions previstes, el dipòsit
legal selecciona els programes que han de ser dipositats, en funció del tipus de programa i la
seva representativitat. Els criteris generals de selecció estan establerts per la llei. 5
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EL CINEMA AMATEUR AL PRAT DE LLOBREGAT

Margarida Gómez lnglada - Arxivera Municipal del Prat
El moviment cineista amateur pratenc constitueix una de les experiències culturals més
interessants de la història pratenca més recent. Al mateix temps, cal destacar l'alt nivell assolit
per alguns dels nostres cineistes, que situen el moviment amateur pratenc en un alt nivell en el
conjunt del cinema realitzat per no-professionals a Catalunya.
Larxiu municipal ha treballat, durant els dos darrers anys, en la recuperació del material filmat
pels autors locals, atenent el seu interès històric i artístic.
El treball previ consistí en la localització dels autors. La feina no era fàcil, donat que només
disposàvem de la informació extreta dels periòdics locals i dels programes elaborats pels mateixos
amateurs, amb motiu dels actes que organitzaven. En aquesta fase inicial va ser fonamental la
col·laboració de Jordi Bringué i Fermí Marimón, que van acollir amb entusiasme el nostre projecte.
La fase següent consistí en la selecció de peHícules que ens van facilitar els autors,
descartant totes aquelles que no tenien cap altre interès que l'estrictament familiar.
La quasi totalitat dels autors només ens cedia el material per a realitzar-ne còpies. Tots els
que treballem en qüestions de patrimoni coneixem les grans dificultats que plantegen les
donacions o cessions. El cas del cinema amateur no és diferent, però és més greu que d'altres,
donada la fragilitat de les pel·lícules, que requereixen tractaments adequats de conservació, i que
la majoria d'amateurs no els han donat, amb el greu risc d'un irremeiable deteriorament. Moltes
peHícules s'han perdut també en morir els seus autors, per canvi de domicili, etc. Moltes
vegades tenim la sensació, no del tot equivocada, que algunes persones només valoren el que
tenen quan algú altre, especialment si és una administració, s'interessa per allò que tenen.
Larxiu municipal del Prat no disposa dels mitjans tècnics adequats per a la conservació, la
restauració i el visionat de les peHícules en la seva varietat de formats.
Per això vàrem procedir a copiar totes les peHícules en format de vídeo. De cada pel·lícula,
donada la fragilitat d'aquest suport, s'ha fet una còpia en u-màtic i dues còpies en sistema VHS;
una per a l'autor i l'altra es dipositava a l'arxiu perquè el públic el pogués visionar (condicions,
aquestes, acceptades prèviament per tots els autors). Bona part d'aquesta feina s'ha dut a
terme en col·laboració amb l'Arxiu d'Àudio-visuals de la Generalitat de Catalunya (Filmoteca).
Un segon pas va consistir en l'elaboració d'unes fitxes que contenen les dades tècniques i
el resum argumental de cadascuna de les peHícules. Aquesta tasca ha resultat força
dificultosa, donada l'escassedat d'informació sobre la majoria de les pel·lícules. Bona part de
les cintes visionades no porten crèdits, o aquests són molt limitats. Sovint l'única dada de què
disposàvem era la participació en algun concurs local, que ens permetia una datació
aproximada. Per aquest motiu hem hagut de recórrer a la documentació personal o a la
memòria dels autors. Finalment, les fitxes han estat revisades, sempre que ha estat possible,
per l'autor de cada peHícula, per tal de garantir al màxim la fiabilitat de les dades. Aquesta
manca d'informació és deguda a la poca importància que els autors donaven a les seves
obres més enllà de l'entreteniment personal.
Acabat aquest procés, gairebé 200 pel·lícules de 38 autors, copiades en vídeo, s'han integrat
a l'arxiu municipal.
Com a complement del treball, l'Ajuntament del Prat ha editat el llibre El cinema amateur al
Prat, que ha comptat amb la col·laboració de Miquel Porter i Moix, Josep M. Caparrós i Lera, i
Anton Giménez i Riba com a especialistes, i amb Jordi Bringué, Fermí Marimón i Pau Giralt com
a autors. Aquest llibre s'ha posat a la venda juntament amb una còpia en vídeo de la pel·lícula
Prat documental, de Jordi Bringué.
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Finalment es van organitzar tres sessions de cine-fòrum, amb la projecció d'algunes de les
millors pel·lícules amateurs pratenques, seguides d'una taula rodona amb autors, actors i
especialistes.
Les pàgines següents són, després d'unes consideracions generals, un breu esbós del que
va ser el moviment amateur al Prat.

• El cinema amateur
El cinema, qualificat com l'art del segle XX, ofereix moltes possibilitats d'anàlisi més enllà de
les estrictament artístiques, i en els darrers anys comença a ser valorada la seva aportació com
a font auxiliar en la investigació històrica i sociològica.
El cinema és, volgudament o de manera inconscient, el testimoni de la societat que l'ha creat.
La ideologia, les mentalitats, els costums, les modes, etc., hi són presents, tant en els films de
ficció, encara que tractin èpoques passades, com en els documentals.
El cinema amateur, que va adquirir un gran desenvolupament a finals dels anys seixanta i
durant la dècada dels setanta en els nuclis urbans propers a les grans ciutats, ens il-lustra un
moment de transformacions radicals en aquestes àrees metropolitanes que molt
esporàdicament criden l' atenció del cinema professional. Els personatges, els arguments, les
localitzacions, etc., dels cineastes amateurs són el millor exemple d'aquests canvis.
La gran tasca, que encara s'ha de fer, passa per la recuperació i la selecció de tot aquest
material, la major part inèdit, i que en el millor dels casos està desat en algun calaix dels seus
autors.
L'oblit, el deteriorament i la destrucció són la gran amenaça d'aquestes mostres de la nostra
història col·lectiva més recent.
El cinema amateur, sovint menystingut, es pot considerar com l'expressió més pura del
cinema. El cinema professional requereix uns elements tècnics complexos i un elevat cost
econòmic, i està condicionat, en darrera instància, per l'èxit comercial. Per contra, el cineista
amateur realitza la seva obra amb les úniques limitacions dels mitjans tècnics que faci servir.
El cineista amateur, amb molt pocs recursos i aparells senzills, filma allò que veu o allò que li
interessa. De vegades amb un guió previ, i d'altres guiant-se només per la intuïció, surt al carrer
i comença a rodar.
L'amateur acostuma a ser autodidacte, sense excessius coneixements previs del mitjà, i es
forma a mesura que la seva afecció li va plantejant noves necessitats.
Es freqüent que l'amateur procedeixi del camp de la fotografia. D'altres vegades es tracta de
simples afeccionats al cinema que, moguts per la seva inquietud personal, decideixen provar sort
en la realització de les seves pròpies pel·lícules.
La qualitat de les pel-lícules amateurs vindrà donada per l'esforç i la intuïció dels seus autors,
sense esperar cap altra recompensa que la satisfacció personal i, algunes vegades, el
reconeixement públic, mitjançant la projecció en els diferents concursos amateurs o en sessions
de cine-club.
En alguns casos, el camp amateur ha servit de formació i de plataforma a alguns cineistes per
fer el salt al professionalisme, però aquests casos són l'excepció dintre del moviment amateur,
que no busca altra cosa que satisfer unes inquietuds personals. ·
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Les pel·lícules amateurs
Hem parlat de les limitacions en els mitjans emprats pels amateurs. Aquesta, que és la seva
servitud més important, i és també la que ha donat més bons fruits en l'amateurisme, en forçar
els autors a fer arribar l'enginy on no arribava la tècnica.
El cinema amateur utilitza molt esporàdicament el sistema estàndard professional de 35 mm,
excessivament costós. Els primers amateurs adopten el format de 9,5 mm, patentat per la
companyia francesa Pathé l'any 1923. Aquesta peHícula té com a característica més destacada
que les perforacions estan situades al mig de la cinta. Els problemes tècnics que això comporta,
juntament amb les guerres comercials, provocarà la lenta desaparició d'aquest sistema (tot i que
encara avui es continuen fent trobades entre estusiastes del 9 ,5). Els cineistes més inquiets
optaran llavors, malgrat el cost més elevat, pel 16 mm, que ja havia estat creat per Kodak l'any
1923. Aquest sistema és emprat, també, pel cinema professional, especialment en el camp dels
documentals i reportatges.
La revolució en el cinema amateur vindrà donada per la difusió dels 8 mm (patentat per Kodak
el 1933) i, sobretot, per la invenció del super 8 (Kodak) i el single 8 (Fuji) l'any 1965, tots ells
sistemes barats i de fàcil ús.
A començament dels vuitanta, la popularització del vídeo domèstic arracona els rotlles de
peHícules, i és un dels responsables directes de la desaparició del cinema amateur com a
fenomen cultural.
Durant anys, les peHícules amateurs no tindran so a causa de les dificultats que planteja la
seva incorporació. Les projeccions s'acompanyaven habitualment de música enregistadra en
discos. Unes marques fetes als solcs i una llista amb indicació dels momemts en què s'havien
de fer els canvis, arribaven a suplir la banda sonora tot i que, sovint, la sincronia so-imatge no
era perfecta. Si el cineista hi volia incloure veu en off, només havia d'agafar un micròfon en els
moments indicats.
La incorporació de la pista magnètica va eliminar tot aquest complex muntatge, en incorporar
directament la música i la resta d'elements sonors a la pel·lícula.
El diàleg presenta molts més problemes, i la major part dels amateurs continuaran preferint
únicament la música com a complement de la imatge, l'element més important de les peHícules
no professionals.
Pel que fa a la temàtica de les peHícules, des dels inicis, especialment per la necessitat
d'establir categories en els concursos, es van delimitar tres gèneres: documental, argument i
fantasia.
Tot i que facilitaven la tasca dels jurats dels concursos, les categories preestablertes podien
arribar a limitar la creativitat dels autors, i resultaven poc flexibles a l'hora de classificar pel·lícules
que es movien en diferents camps.
Dintre del grup del documental, es poden establir tres subcategories. La primera correspon a
les excursions i viatges, una de les més perilloses i la més temuda pel públic si l'autor es deixa
portar a fer el retrat de família o la postal publicitària. Aquest subgrup, però, pot arribar a assolir
nivells de qualitat molt dignes, si es treballa correctament partint d'una idea i una planificació
prèvies.
El segon subgrup el formen els reportatges d'actes, festes, etc., que s'han de filmar en el
moment en què es produeixen sense possibilitat de repetició.
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Finalment, el documental estricte, que s'ha realitzat amb un guió previ, una selecció
d'imatges, etc.
Les pel·lícules d'argument en el camp amateur es caracteritzen, en general, per: accions
simples, pocs personatges, breus períodes de temps, localitzacions senzilles, etc.
El grup de fantasia és el més complex a l'hora de fer-ne una definició. Inclou les pel·lícules
que no pretenen explicar una història, com ho fan els films d'argument, ni volen documentar-nos
sobre un tema. En aquest apartat tindrien un espai destacat els films d'animació, tot i que en
funció de com estiguin desenvolupats o del que volen explicar, podrien ser inclosos en qualsevol
dels altres gèneres.

El cinema amateur al Prat
El Prat va arribar a disposar de quatre sales dedicades al cinema, que funcionaven alhora:
l'Artesà (fins al 1987}, el Moderna (fins al 1985), el Monmari (fins al 1980) i el Capri, inaugurat el
1967, l'únic que encara funciona avui.
A l'empara d'aquestes sales, que oferien sessions dobles els caps de setmana i alguns dies
feiners, van néixer moltes vocacions que després es concretarien en l'èxit del cinema amateur.
Molts dels pioners van ser homes vinculats a aquestes sales com a exhibidors, projeccionistes,
etc.
El moviment amateur al Prat s'inicia molt més tard que en altres ciutats: no hi ha cap activitat
en el període republicà, i l'única mostra amada que conservem són unes peHícules filmades a
mitjan dels anys quaranta sobre les activitats del col·legi de les germanes Carmelites.
El sorgiment de l'amateurisme al Prat coincideix amb la reorganització del moviment amateur
català, un cop superades les dificultats inicials de la postguerra.
Els cineistes pratencs no formen un grup unitari, pel que fa a procedència social, origen o
edats. El període d'activitat amateur (1949-1986) és prou ampli perquè pugui abastar grups
generacionals diversos.
El moviment amateur pratenc no serà una activitat elitista, com succeeix en altres ciutats,
especialment en la seva primera etapa, a causa de l'alt cost del material cinematogràfic, ja que
el seu moment de màxima difusió coincideix amb la introducció d'aparells assequibles.
Els cineistes pratencs, seguint la tònica general, són autodidactes, amb coneixements previs
del medi escassos o nuls (aquí no es dóna, com en d'altres llocs, l'experiència prèvia en el món
de la fotografia). Tots ells, amb algunes excepcions notables, que aconsegueixen unes
magnífiques primeres obres, s'aniran formant i aniran millorant la seva tècnica a un ritme
proporcional al dels metres filmats.
Els amateurs locals no s'especialitzaran en un únic gènere sinó que, gairebé tots, faran intents
en diversos camps. Hi ha, però, una predilecció per les diferents variants del gènere documental
més senzill, en aparença, que pel gènere argumental, que requereix guions més treballats,
desenvolupament d'accions, participació d'actors, etc.
El moviment amateur a partir de la seva pròpia evolució s'ha d'estudiar en tres etapes, que
tenen, cadascuna d'elles, característiques ben definides.
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Els orígens

Aquesta primera etapa del cinema amateur pratenc la podríem datar cronològicament entre
l'any 1949, quan es constitueix la Secció de Cinema amateur de la Cervantes, i el 1971, quan
s'organitza el primer concurs local de cinema amateur al Prat.
L'Asociación Artística Literaria Cervantes, fundada l'any 1948, va ser durant anys la impulsora
de la vida cultural local i el lloc de trobada de pratencs d'ideologia molt diversa.
Per tal de donar a conèixer el cinema amateur, l'octubre de 1949 Jordi Bringué va organitzar
una sessió amb la projecció de diverses pel·lícules de reconegut prestigi. Aquell mateix any, Jordi
Bringué creava la Secció de Cinema de I'A.A.L. Cervantes, a la qual es van integrar els primers
afeccionats locals.
L'any següent, el 1950, organitzava el Primer Gran Concurs Local de Guions Cinematogràfics
en col·laboració amb la Secció de Cinema Amateur del Centre Excursionista de Catalunya. El
jurat, presidit pel prestigiós Delmiro de Caralt (que havia rodat part de Memmortigo al Prat) va
premiar Fermí Marimón per La cova del cec en la categoria lliure, i Agustí Martí per Prat
documental en la categoria de documental sobre el Prat.
El 31 de gener de 1952 s'estrena al cine Monmari Prat documental, realitzada per Jordi
Bringué a partir del guió d'Agustí Martí. La pel-lícula, rodada entre el 27 de setembre de 1950 i
el 21 de gener de 1952, recull, al llarg de quaranta-cinc minuts, diferents escenes de la vida
pratenca. Prat documental va obtenir una menció honorífica en el concurs nacional del CEC de
l'any 1952.
Com a Secció de Cinema, els amateurs pratencs van realitzar dues obres col·lectives, que
van obtenir mencions honorífiques en els concursos del CEC: Uno entre tantos (1954) i Euterpe
(1955).
A partir d'aquest moment, els afeccionats pratencs, superats ja els complexos inicials, van
atrevir-se a realitzar obres pròpies. El resultat serà un grapat de pel-lícules que protagonitzen el
moment més brillant del cinema local. Aquests autors, que treballaran amb grans dificultats
tècniques i econòmiques, seran, al llarg dels anys, els dinamitzadors del moviment amateur, i
exerciran un mestratge directe sobre les generacions següents.
Fermí Marimón, que tractarà diversos gèneres, destaca sobretot per les innovacions
tècniques a les seves pel·lícules. Cineista inquiet, la seva aportació més important és en el camp
de l'animació on Ballet burlón es convertirà en referència obligada en tots els estudis sobre
cinema amateur.
En el camp de l'animació cal destacar també Àngel García, dibuixant de prestigi, col·laborador
en films professionals, i que, al marge de l'obra pròpia, ha treballat en diverses ocasions amb
Marimón.
Jordi Bringué és autor de nombroses cintes d'argument, que tenen gairebé sempre un humor
àcid. La seva aportació més important serà, sobretot, la ja esmentada Prat documental. D'entre
els seus films poden destacar, La coli/la i Rafafa el guante negro.
Manuel Villanova, partint de guions molt ben estructurats, realitza unes interessants pel·lícules
d'argument, a algunes de les quals no els falta un cert aire neorealista. Cal destacar La carraca ,
Una magnífica levita i La receta.
Finalment cal esmentar les pel-lícules de Josep Rosell ltarte, la major part documentals, que
malauradament han estat impossibles de localitzar després de la seva mort.
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Segona etapa
La segona etapa del moviment amateur al Prat coincideix amb la difusió popular del cinema
domèstic. El cost assequible dels aparells i les facilitats d'ús del super 8 fan que molta gent opti
per les pel·lícules, per tal de plasmar els esdeveniments familiars.
L'amateurisme, que en els darrers anys semblava endormiscat, cobra un nou impuls. Primer
des de la mateixa Cervantes i, després, quan aquesta entitat desapareix, a través de la Secció
de Cinema vinculada al Patronat de Cultura i Esports de l'Ajuntament.
L'element dinamitzador d'aquesta nova etapa serà, sobretot, l'organització de concursos
locals que, més tard, seran comarcals i nacionals. El primer concurs local va tenir lloc l'any 1971
i es van arribar a convocar dotze edicions fins a l'any 1986, en que se celebrà el darrer. El
concurs comarcal es convocà en tres ocasions (1976, 1982 i 1983) i el nacional tres més {1977,
1979 i 1980). En aquest període es van fer altres convocatòries amb temàtiques o condicions
més restrictives (autors novells, peHícules de super 8, peHícules d'humor, etc.).
Els concursos mantindran les divisions tradicionals en gèneres: documental, argument i
fantasia. Però cada cop s'hi aniran afegint noves categories: premi especial tema local,
debutants, etc.
Aquesta proliferació de categories i de concursos s'explica per la relació premi-estímul. Els
organitzadors, conscients d'aquest fet, intenten aconseguir que ningú no quedi sense premi, per
tal de no frustrar cap vocació. Això explica també que, per evitar competències desiguals, els
autors més consagrats deixin de participar en les convocatòries locals.
Aquestes bones intencions que, per altra banda, aconsegueixen l'objectiu bàsic de despertar
noves afeccions, tenen el perill evident d'acabar premiant pel·lícules sense cap valor, perjudicant,
a la llarga, el mateix cinema amateur i l'interès dels espectadors.
La secció de cinema amateur va editar un senzill butlletí, entre els anys 1977 i 1979, que
servia de tribuna d'expressió dels autors, oferia un consultori tècnic, informació de premis, etc.
La secció organitzà també sessions de cine-club, amb la presència de destacats cineastes
amateurs i amb uns cursos d'iniciació al cinema.
Com a valoració general d'aquesta segona etapa, cal considerar el nombre important
d'autors locals, alguns dels quals obtindrien importants èxits en els concursos organitzats per
altres entitats
L'any 1978 s'estrena L'exhibidor, el primer llargmetratge local. La pel·lícula narra les peripècies
d'un petit empresari d'un cinema del Prat. El film va ser dirigit per Fermí Marimón a partir d'un
guió propi; Manuel Villanova era l'ajudant de direcció, i els càmeres, Salvador Grau i José Luis
Montes. Els papers principals els van interpretar Jordi Portillo i Àngela Jové.
Els anys centrals de la dècada dels setanta seran els de major producció cinematogràfica, i
també els de major qualitat de les pel·lícules, mentre que en els darrers anys, la crisi es fa ja
evident.
Les característiques comunes d'aquest grup d'autors seran l'ús del super 8, la generalització
del color i el predomini del fons musical, ara incorporat directament a les peHícules, gràcies a la
banda magnètica.
Algunes de les peHícules més destacades d'aquesta etapa són: Ayer y hoy, Un miler de goigs
de Pau Giralt, ... y cuando el rostre va/vió ... , de Josep Rocamora, Els gavians, de Miquel Palau,
i Casa te y. .. , de José Luis Montes.
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Els darrers anys
Els anys vuitanta són els de l'inici de la fi. La introducció del vídeo és una causa decisiva, però
no l'única que explica la desaparició gairebé total del cinema amateur. Cal insistir en el fet, ja
apuntat abans, de la decadència interna del cinema, donada la proliferació de pel·lícules d 'escàs
interès, realitzades sense guions treballats, de baixa qualitat tècnica i que sovint queien en el
tòpic de la cinta familiar de vacances. Un altre element a considerar és la crisi que durant aquests
anys pateix el moviment associatiu, que aquí només podem apuntar, però que requereix un
estudi profund.
Una prova evident de la crisi és la manca de participació en el concurs local, fet que provoca
que entre l'any 1981 i el 1986, (data del darrer concurs), només se'n puguin convocar tres.
Les activitats de la Secció de Cinema se centraran, bàsicament, en l'organització de sessions
retrospectives, i en la realització de cursets de formació.
Pel que fa als autors, cal destacar el cansament que s'evidencia en molts dels cineistes que
fa anys que treballen. Aquest fet, juntament amb necessitats personals, familiars o professionals,
els acabarà allunyant del món del cinema amateur.
En els darrers anys de la dècada dels setanta havia destacat, malgrat la crisi, la incorporació
de nous autors joves que, gràcies al seu esperit innovador, havien aportat nous elements al
cinema amateur.
Una característica general d'aquests autors és que recuperen les pel·lícules d'argument
enfront dels documentals que havien predominat en els darrers anys.
D'aquest grup de joves destacarà especialment la parella formada per Joan Marimón i
Juanma Palma que, a partir de guions originals i treballats, expliquen històries complexes i
imaginatives. El conjunt de la seva obra es pot considerar com una de les millors aportacions
pratenques, en el camp argumental, al cinema amateur.
D'altres noms destacats en aquesta etapa són: Jordi Sanchez, Agustí Casas, Joan Sarrà,
Josep Vilella i Jaume Ridaura.
Actualment, quan ha desaparegut l'activitat amateur, alguns dels afeccionats han passat al
camp professional.
Com a cloenda, cal fer esment especial , per l'esforç que suposà i la qualitat aconseguida, de
la peHícula Peraustrínia 2004. Aquest film, el primer llargmetratge en català de dibuixos animats,
va ser realitzat totalment per pratencs, alguns d'ells provinents del camp del cinema amateur
(direcció: Àngel Garcia, producció: Fermí Marimón, guió: Joan Marimón).
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Dolors Grau i Ferrando
Mercès a l'interès del públic per aquelles velles imatges que rememoraven un passat "bell" i
idn·lic, els col· leccionistes varen començar a recopilar arran i arreu tota mena d'imatges antigues.
Aquest aspecte melangiós ha deixat pas a l'estudi del valor informatiu i documental de les
fotografies, i a la seva promoció en els municipis com a fons d'arxiu, amb personalitat pròpia des
de fa poc més d'una dècada; de fet, pocs anys més tard que els professionals arribessin als
arxius dels ajuntaments. Els petits o grans fons, segons cada cas, amb els quals es varen trobar
els arxivers, varen ser els nuclis primigenis, a partir dels quals es varen consolidar i expandir
moltes vegades, mercès a l'aportació d'interessants coHeccions particulars. Aquesta
potenciació es va veure accentuada per l'interès que el públic mostra per aquestes velles
imatges, que contrasta amb el desinterès pels eixuts i antiestètics acords de plens.
Actualment algunes institucions com la Diputació de Girona, o diversos ajuntaments, com el
de la ciutat dels cuatre rius, compten amb fons d'imatges importantíssims, seguits d'altres
municipis com Figueres, on 11.000 imatges que arrenquen des de l'any 1880 estan
convenientment inventariades i informatitzades. En d'altres municipis no compta tant la quantitat
com la qualitat, com és el cas de l'Escala, on tenen 836 plaques de vidre de Josep Esquirol,
mentre que en d'altres el que interessa és la seva especialització en un tema, com a Salt, on hi
ha un fons d'imatges sobre el món tèxtil.
Conjunts tan llaminers no podien esperar a la seva completa inventariació i catalogació, i són
nombroses les institucions que han iniciat la publicació del seu fons d'imatges. L'any 1981,
l'ajuntament de Girona va publicar el primer número d'una prolífica i famosa col·lecció
anomenada "Girona en Imatges", a càrrec d'Emili Massanas, el protagonista d'aquesta
comunicació. En el primer número es va seguir el format clàssic de llibre estàndard, però ben
aviat es va veure substituït per carpetes de làmines fotogràfiques individuals. Aquesta nova
manera de reproduir paisatges i retrats de la vida de la segona meitat del vuit-cents i les primeres
dècades del nou-cents, es va convertir en una característica de les publicacions dels fons
d'imatges. L'Escala va encetar també una col·lecció d'aquestes característiques, i a partir del
1990, la idea va ser seguida per altres municipis.

L'arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet
L'objectiu de la Diputació de Girona era, i és, la cooperació i l'assistència als municipis. Per
tant no ha d'estranyar que tingui fons propis d'abast comarcal tan importants com els que han
generat al llarg de la seva història els serveis arqueològics, l'àrea de patrimoni, i la més que
centenària Revista de Girona .... Molt recentment l'Arxiu d'Imatges de la Diputació ha vist enriquit
el seu fons amb la coHecció de 40.000 imatges antigues de les comarques de Girona, cedides
en dipòsit pels hereus d'Emili Massanas i Burcet, i amb les 300.000 imatges sobre negatiu de la
transformació de la Costa Brava a partir de l'any 1957, provinents del fons del fotògraf de
premsa Pablito.
Tot i aquests fons, l'arxiu d'Imatges de la Diputació no es va instituir pròpiament fins al 16 de
març de 1993, sota el nom d'Emili Massanas i Burcet. Emili Massanas, mort prematurament
l'any 1991, va ser un dels pioners en la recuperació de les imatges antigues. Sortosament, la
cessió a la Diputació de Girona de la seva coHecció anava acompanyada d'una quarantena de
disquets informàtics, que Massanas havia anat omplint amb dades sobre els fotògrafs gironins.
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Precisament un avanç de l'estudi, fins ara inèdit, que Emili Massanas va fer de les fotografies
antigues i de mig miler d'autors, és present en aquesta comunicació.
En el llibre En Mur fotògraf a Sant Feliu, a Emili se'l defineix com "mig ganxó, expert en
fotografia antiga i història de la mateixa". Això serien simples paraules si no fos per la vintena
d'exposicions realitzades per ell i que tenien com a tema comú la fotografia antiga. Realitzacions
complementades per una dotzena de publicacions de la mateixa temàtica, entre les quals hi ha
la coautoria amb Ramon Alberch i Pere Freixas de L'Arxiu d'Imatges. Propostes de classificació
i conservació, editat per la Generalitat de Catalunya a finals dels vuitanta.
Massanas no va ser tan sols un important col·leccionista. L'Emili es va avançar a la seva
època. Va deixar de banda el poder evocador i romàntic de les velles fotografies, per tal
d'analitzar-les i esprémer-les la informació. Tal com escrivia Josep Clara a la Revista de Girona
l'any 1991: "al darrera de cada imatge gràfica, a més a més de les persones retratades, volia
veure-hi o descobrir-hi la personalitat del fotògraf, saber d'on venia, resseguir-li la trajectòria vital
i familiar, datar l'obra... procés que va familiaritzar-lo amb la premsa del segle XIX i la
documentació municipal". Fruit d'aquest treball rigorós i sistemàtic és el mig miler de registres
de fotògrafs gironins, que s'han de transformar en un diccionari d'autors.

La recerca
Emili Massanas sentia una enorme curiositat per aquests protagonistes i, per a la realització
del treball, va comptar amb la seva pròpia col·lecció i tres mitjans més: les notícies a la premsa
de l'època, els padrons municipals i el buidatge éxhaustiu de diferents publicacions de les
primeres dècades de segle, com I'Aibum Maravella, La Costa Brava, I'Aibum Oficial de Gerona i
el volum de Girona, encarregat a Botet i Sisó, de la Gran Geografia de Catalunya, de Carreras i
·Candi. Mercès a aquestes obres de la primera meitat de segle, on la imatge tenia una notable
presència, Emili va elaborar llistats amb tots els autors que havien realitzat alguna fotografia de
les comarques de Girona, tenint cura d'anotar al costat de cada nom la imatge que havia pres.
Però Massanas va anar més enllà de l'elaboració de mers llistats. En la recerca històrica de
la primera generació de fotògrafs, Emili va intentar establir les relacions familiars, professionals i
d'amistat que concorrien entre els autors, alhora que també resseguia les vicissituds de les
galeries. Per posar un exemple: per un estudi que es trobava a l'antiga plaça de les Cols de
Girona, van passar-hi, Massaguer, Boada, Magistris, Virgili, Fusellas; mentre que en un altre del
carrer d'Avinyonet de Figueres, hi van treballar Leclerg, Aranols i Fontana.
Fills, néts, germans.... generacions de fotògrafs, com en el cas dels Unal. L'herència familiar,
unida a les freqüents unions i separacions comercials, conformava un laberint de noms
semblants: Polbach i Bertran, Bertran J., Bertran, D., Bertran Vda. de J., Bertran Vda. i fill;
Germans Unal, Joan Unal d'Ala, Unal i Font, Unal i Belluga, Unal i Marca, Unal i Polbach, Amis
Unal d'Ala, Unal i Pagès, Octavi Unal i Ricoma, Emili Unal i Ricoma, Octavi Unal i Anchelergues,
Isidre Un al i Anchelergues ....
Aquesta nova professió es va estendre ràpidament des del mateix naixement de la fotografia.
Immediatament es varen adonar que aturar el temps era una bona font d'ingressos econòmics.
Per exemple en Mur tenia obertes, a més d'una galeria a Sant Feliu de Guíxols, dues sucursals:
una a Palamós i l'altra a Palafrugell. Però, com el mateix Massanas escrivia, això no denotava
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pas una gran empresa amb molt de personal, ja que aquestes sucursals solien estar obertes un
sol dia a la setmana, que solia coincidir amb el dia que hi havia més clients potencials: el dia de
mercat.
Ben aviat varen ser tants els professionals d'aquest ram, que la publicitat es va convertir en
un element important per a la captació de nous clients. Un dels primers anuncis és de l'any 1851
(dotze anys després de l'exposició de la primera fotografia), quan un fotògraf anònim es va
anunciar en el periòdic gironí El Postillón, tot aclarint que estava de pas i que la seva especialitat
eren els retrats al daguerreotip. El caràcter ambulant era consubstancial d'aquesta nova
professió. Quan la imatge es va començar a generalitzar, es va fer famosa la figura del fotògraf
itinerant, que prenia vistes generals del poble i fotografiava els vilatans endiumenjats per a
l'ocasió.
De totes maneres els galeristes també es promocionaven, i ràpidament varen començar a
manipular les fotografies; per exemple l'any 1919 en Mur es vanagloriava de refer les fotografies
antigues "de retratos antiguos por borrosos o perdidos que estan se hacen perfectísimos
trabajos en ampliaciones, cambiando peinados, vestidos o lo que convenga".
En la guerra comercial entre fotògrafs, la premsa també prenia part i art. Per exemple l'any
1880, quan la casa Paul Henri de Barcelona creà una sucursal a Sant Feliu de Guíxols, es
publicava a El Eco Guixolense que les fotografies que tenien exposades al públic "empiezan ya
a deteriorarse saliéndoles manchas amarillas". Mentre que d'en Bertran, que ja feia temps que
estava establert a Sant Feliu de Guíxols com a fotògraf, n'escrivien que executava els treballs
"con perfección, esmero y prontitud".

La datació
Emili Massanas, per poder datar cada autor i conèixer on treballava, va consultar els padrons
municipals (sobretot Girona i Figueres), llistes de contribuents a Figueres i multitud de premsa de
l'època: El Autonomista, El Heraldo de Gerona, El Eco de Gerona, La Lucha, El Eco Guixolense,
La Actualidad, El Postillón, Llevar, La Lealtad, La Renaixensa, L'Avi Munné, Lo Gerones, Revista
de Gerona, El Ampurdanés, El Puerto, El Baja Ampurdan, La Hormiga de Oro (revista
barcelonina), Nuevo Mundo (revista madrilenya) ...
Emili també va ser un pioner quant a la sistematització de la informació. Amb un avui prediluvià Amstrad i un no menys arcaic processador de textos conegut per Logoscript, va
reflexionar sobre el treball que volia fer. Evidentment la sistematització de les fitxes dels autors,
fins i tot fa una dècada, era una tasca prou senzilla. La informació que va generar la va guardar
en una quarantena de disquets informàtics. Molts disquets tenen la informació duplicada, per
tant, la que finalment pot ser utilitzable és molt reduïda. La duplicitat de la informació es deu al
fet que Massanas va intentar obtenir, a partir d'un processador de textos, la mateixa informació
que podria haver obtingut d'una base de dades.
Amb una base de dades, com el seu mateix nom indica, tenim el cos central de la informació
inalterable. I a mesura que l'anem interrogant, anem obtenint els resultats requerits, però mai no
interferirem en la informació emmagatzemada en la base de dades. En canvi Massanas va
construir infinitat d'arxius: arxius individuals per a contenir la informació de cada autor, arxius per
lletres de l'alfabet (un arxiu per a tots els autors que comencen per A, B, C, etc.), per conjunts
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de lletres (m-n-o-r, p-r, s-t, u-y, etc.), per poblacions (Figueres, Girona, Sant Feliu de Guíxols ...),
per comarques .... i una infinitat de llistats: d'autors, d'autors i editors, d'autors per comarques i
per ordre alfabètic, d'autors amb indicació de la població, l'adreça i l'any en què havien
treballat .... tot un laberint d'informació que s'ha de contrastar l'una amb l'altra per arribar a
decidir quina és la més completa.
A banda d'aquest interès pels autors, Emili Massanas també va intentar la racionalització de
la informació continguda en les imatges i revestir-les d'homogeneïtat, per poder-les analitzar i
estudiar en conjunt. El seu intent ja ha estat superat, evidentment, però no es pot menysprear
en absolut el raonament que va seguir. En aquesta dissecció hi figurava el format (tarja de visita,
tarja postal...), el tipus (fotocrom, fototípia...), la llegenda recto, la llegenda verso (amb indicació
de la posició en la fotografia ("ve", vertical esquerra; "vd" vertical dreta; "sd", superior dreta; "ie"
inferior esquerra; "id" inferior dreta; "ci", centrat inferior), l'autor, la numeració, el lloc i la
descripció.

Llista d'autors i cases comercials, i el lloc on havien treballat
A.G., J .. ............................................................ .Bianes
Agrupació Excursionista de Mataró .. ... .............. Mataró
Alba, F
Allard, H
Alòs, Joaquim d' ......................... ................ ...... Ripoll ?
Alsius, P. ..................... ..... .... .... ........................ ..Banyoles
Alsius i Malagelada, Ramon ............................ .. Banyoles
Alsius i Ricart, Antoni .............. ........................... Banyoles
Alviach i Deulonder, Manuei ............................... Girona
Alviach i Deulonder, M ....................................... Trujillo
Alviach, M . ........................................................ Madrid
Ampurdanesa, Fotografía .............................. .... Figueres
Amat
Amill ................................. .... .... ......................... La Bisbal
Anònim ..... ................................ ........ .............. ... Girona
Aranols i Gaspar, Bonaventura .......................... Figueres
Arderius i Lesmary, Antoni ................................. Figueres
Areñas ..................................... .......................... Barcelona
Arques, E............................ .... ............ ...... .. ...... Olot
Arruga, Dr.
Arte, Luz y .................. ...... ............ ............ .... ..... Figueres
Arte Moderna ..... ............. ........ ............ ..............Girona
Artigues, J.
Artística de B. Serra, La ....................................Girona
Asociación para el fomento de las b ................ Girona
Audouard, Pau .. .. .. ...... ........ ...... .. ............ .......... Barcelona
Auli, Francesc Xavier ...... ................................... Santa Coloma de Farners
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Barber, Joan ............................ .......................... Girona
Barber, Pereferrer i ............................................Girona
Barber, Pereferrer i ................... .........................Tossa
Barber, Pereferrer i ............................................Torroella de Montgrí
Barber, Pereferrer i ............................................ Banyoles
Barceló, M.
Barcelonès, C.M.
Barnès, R.
Barrera i Fluvià, Víctor ..................... .... .... ......... .Girona
Barrera i Reina ..................................................Girona
Bartomeu, S.
Batet
Belluga i Unai ................ ....................................Girona
Belluga i Nevado, Lluís Antoni ...... ................. .... Girona
Belluga y su señora ...........................................Girona
Belluga y su señora .............. ............................. Barcelona
Benejam
Bertran Polbach, I. ............................................Sant Feliu de Guíxols
Bertran, D .........................................................Sant Feliu de Guíxols
Bertran, Vda. de J ................... .......................... Sant Feliu de Guíxols
Bertran, Vda i fill
Bertran, J . ......................................................... Puigcerdà
Bertran i Gonzalez, Jaume ................................ Sant Feliu de Guíxols
Bisbalense, Fotografia .......................................Bisbal, La
Blasi
Boada, F.
Boadas i Baguer, Josep ....................................Girona
Boadas i Baguer, Llorenç .................................. Girona
Boadas, Tomàs Bernardi .......... ..................... .... Girona
Boadella i Baret, Josep ....................................Dalmau
Boadella i Baret, Narcís .....................................Girona
Boadella, Josep ................................................Girona
Boadella, Dalmau i ............................................Girona
Bonany
Boned i Pujol .....................................................Girona
Boned i Pujol .....................................................Barcelona
Bosch, Domenec ..............................................Figueres
Bosch, Domènec
Bosch, Francesc ...............................................Figueres
Brun i Teixidor, Santiago .......... .......................... Caldes de Malavella
Bucovich, Màrius de
Bulbena, Joan
Burc, E.
Bulbena, Joan
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Burch i Solanich, Mariano .................................. Sta. Coloma de Farners- El ColleU
Butinyà, Jacint. ...................... ..... .... ................... Banyoles
Butinyà i Graners, Jaume .................................. Banyoles
Botet, J.
Bracons, Francesc ............................................Banyoles
Branguli
Bressanini
Brun, Gms ........................................................ Perpinyà
Casas, Agustí ....................................................Sant Feliu de Guíxols
Canet i Auger, Emili ...... .....................................Sant Feliu de Guíxols
Cabrera, Ramon ... ................ ................ ............. Bisbal, La
Callís .................... ... ..........................................Castelló d'Empúries
Camós, Joan Baptista .......... ............................. Palamós
Camós, N.
Canals
Can udas
Carbonell, J.
Carbonell, A
Carola i Clotas, Jaume .....................................Girona?
Carola, Jaume .......... ... ........ .... .................. ... ..... Girona
Carreras i Fina, Joaquín .... .. ............................... Figueres
Carrillo de Albornoz
Casals
Casanobas
Casas, Emili .... ... .... .... .... ...... ....... .... ........ .... .... ..Bisbal, La
Case llas
Castillón
Cateura, Sebastià ........ ... ............. ........... ..... ......Sant Feliu de Guíxols
Cazurro
C.E.C. Catalunya
Ceferino .................. ...... ..................... .... ........... Figueres
Chias, B.
Cinjordiz
Claramunt i Antiga, Jaume ................................ Banyoles
Co, J.
Coll, J.
Colamines ......... .... ....... ......... ..................... ....... L'Havana
Coma
Comas, R..... ..... .... .................... ........................ Girona
Comavella, R............................. ........ ................ Figueres
Corney i Mir, Joan ............ .... .............................Figueres
Corney, N.
Corominas, Joan .......... ........ .... ..... ........ ............Girona
Costa, Josep ......................... ............................ Girona
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Cru ells
Cruells i Santamaria, Josep ...............................Banyoles
Dalmau y Boadella fotografos ............................ Girona
Dalmau i Vim, Lluís ............................................ Girona
Dalmau i Mellet. ............................. .... .. .............. Girona
Danes, R.
Duran i Real , Mateu
D.C.P.
Daniel, Enric ...................................................... Sant Feliu de Guíxols
Darnis.. .......................... .................................... Figueres
Devesa
Domènec, N...................................................... Olot
Dou ..................................................... .............. Ripoll
Du arte
Duran i Real, M.
Escat
Escayola
Española, La ..................................................... Figueres
Española, Fotografia ..........................................Figueres
Esplugas, L.......................................................Barcelona
Esplugas, Laureano ...........................................Sant Feliu de Guíxols
Esquirol, J ..................................... ........ ............ Escala, L'
Estela
Estorch
Fabrellas ............................................................ Girona
Fabregas
Fargnoli, Adolf .. .... .... ............................. ........ .... Girona
Fargnoli i lannetta, Valentí ..................................Girona
Fenix, Unal i Polbach, El .................................... Figueres
Ferrer, X.
Ferrer, J ......................................................... .... Palafrugell
Ferriol i cia .................... .... ........ ........ ..... ............ Palafrugell
Ferriol i Forgas ........ ..... ........ ................. ............ Palafrugell
Figueres
Fonalleras
Fontan .................................. .... ........ ........ ......... Roses
Fontana
Font i Gumà ... .................................. ................. Figueres
Font-Lecrerg ..................................................... Figueres
Font, Pau .... .... .................................................. Figueres
Forgas, J .. ........ .... .... ......................................... Palafrugell
Forgas, C.
Foto 6 ....................................................... ........ .Olot
Fotogràfica, edit
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Fraginals i Massanas, Cristòfol ................. ... ... ... Sant Feliu de Guíxols
Franco-Catalana ............. .... ............................... Figueres
Fotografia Francesa
Franco Hispano ... .............. ...................... .... ...... Barcelona
Franco Hispano .......... ..... .................................. Girona
Freixas .. .... .... ..... .... ... .... .. ............ ... .... ..... .......... Santa Coloma de Farners
Freytas
Frigola
Fusellas
Fusellas i Canades, Joaquim .............................Girona
Gabriel i Roig
Gafas, Joan ....... ................................................ Sant Feliu de Guíxols
Gallard o
Galtier ... .... ........ ........ .................................. ...... Figueres
García, Antoni ...................................................Girona
García, Antoni ... ............ ...... ...... .... .... ............. ... Figueres
García, Antoni ................................................... Cassà de la Selva
Gaspar
Gelabert .................................... .. ... .... .... .... .... ...Olot
Geli ........................................... .. ....... ..... ... .... ... Sant Feliu de Guíxols
Gerundense Dalmau i Boadella, Fotografía........Girona
Gerundense B. Serra, La ........ ............ ...............Girona
Gerundense Puiggari e hijo, Fotografía ... .... .......Girona
Gimbernau i Mias, Antoni .......... .. .. .. .................. Figueres
Gimbernau i Mias, Jaume .................. ...............Figueres
Girbal i Balandru, Artur ......................................Girona
Girbal, J .... ................................ ........................ Girona
Girbal, J ............................................................Sant Feliu de Guíxols
Gironès i Tizón, Joan ......................................... Sant Feliu de Guíxols
Gorze, Auguste ......... ........ .......................... ... ... Mataró
Gorze, Auguste ................ .... ..... ............. ........... Blanes
Gotarde ..... ................ ....... .......................... ....... Olot
Fotografia Gran Via ...........................................Girona
Gravalosa
Griver ....... ........ ................ .... ...... ................ .......Olot
Gubert i Garrofa, Francesc .... ........ ................ .... Figueres
Güell, R.
Guilera
Guitart i Llorens, Pere ............... .................. ....... Figueres
Guixens, A.
Guixolense, Fotografia ...... .... ............ .. .... ........... Sant Feliu de Guíxols
Gusiñe ........... ....................... .......................... ... Cassà de la Selva
Guyot i Dugene, August ....................................Sant Feliu de Guíxols
Guyot i Dugene, August .................................... Barcelona
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Henri, Paul ............. ............ ........ ......... .. ............ Barcelona
Henri, Paul .................................... ....................Sant Feliu de Guíxols
Hostench, R.
lbàñez, Elies ...................................................... Figueres
Ideal, Foto ...................................... ........ ........... Girona
ltalina, Fotografia ............................................... Sant Feliu de Guíxols
Joarizti i Mariez (currena) ................................... Barcelona
Jou ............................................ ............. .... .......Girona
Jover ...................... ............ ... ......... ................. ..Girona
Jordi, S.
Juanola, J.
Korn, Agustí
León ............ ....................... ............................... Girona
Ling .................................................. ...... ........... Palafrugell
Llatas
Llinàs, Joan .... ... ........................ ......... ........... .... Girona
Llobet ................................ ....... ............... .. ........ Ripoll
Llobet i Cia ........................................................ Ripoll
Lloansi-Maura
Llorenç i Ferrer, E.
Luz y Arte ...... ....................................................Figueres
Lux, Fotografia
M. C.,J.
Magistris i Galiani, Joan ............. ........ ... ............. Girona
Mai mi
Manetes, Josep ............ .................................... Sant Feliu de Guíxols
Manetes, Manei ......... .................... .................... Girona
Manetes, Rosa ..................... ................. ............Sant Feliu de Guíxols
Maratonas
Marca, T.
Marca i Cia ... .... ... ..... .. .. ... ..... ............ ... .............. Girona
Marca i Anglada, Tomàs ....................................Girona
Mares ............................... ........ ......................... Portbou
Mariezcurrena i Corrons, Heribert
Mariezcurrena, Ignasi
Marimon, J.
Marimont
Martí, Joan .................................. .... ........ .. ........ Barcelona
Martí, Josep ................................. ... .................. Girona
Martí, Ramon .................................................... Girona
Martí i Bruguera
Martínez, Emili ........ .... ............ ......... .... .... .......... Lloret de Mar
Martínez, J ........................................................Olot
Martínez, V.................. ............ ..... ... .... .............. Olot
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Martínez, Llorenç ................ ............................... Sant Feliu de Guíxols
Mas
Mas, Arxiu
Masaguer i Cia . .. ........... .... ..................... ........... Girona
Masaguer, M.
Masaguer i Vidal, Ramon ..................................Torroella de Montgrí
Masaguer y Cia., Ramon ................................... Girona
Masaguer i Vidal, Joaquim ................................ Girona
Masaguer i Vidal, Ramon .................................. Girona
Masaguer i Moore ............................................. Figueres
Masferrer, Antoni .. .................................. ...... ..... Figueres
Masgrau
Masó i Valentí, Joan ..........................................Girona
Masó, Josep .....................................................Girona
Masó, Juli ..........................................................Girona
Massó, J.
Mas i Zaldua
Mataró, Josep .................. ................................ .Girona
Matas, Francesc ................................................ Girona
Mateu i Duran, Francesc ................................... Banyoles
Mateu i Tarafa, Jacint
Mateu i Tarafa, Josep
Maura, LloansiMauri i Aulet, Amadeu ....................................... Bisbal, La
Mauri i Aulet, Amadeu .......... .............................Sant Feliu de Guíxols
Mauri i Aulet, Amadeu .......................................Girona
Mauri i Aulet, Amadeu ......... ..... .................... .....Olot
Mauri i Aulet, Amadeu .......................................Argentina
Mauri, Colon
Mauri i Rado, Jesús ............................. .............Girona
Mauri i Rado, Jesús ..........................................Sant Feliu de Guíxols
Mauri i Rado, Jesús .......................................... Ripoll
Mauri i Rado, Jesús ... ....................................... Puigcerdà
Mauricio
Mellet, August ..... ..............................................Girona
Merletti, A.
Miralpeix i Carreras, Tomàs .... ........................... Castelló d'Empúries
Miralpeix, Tomàs .................... ........ ...... .............Anglès
Moderna, Fotografia ...... ................. ........ .... .... ... Sant Feliu de Guíxols
Moderna, Fotografia ... .......................................Girona
Moderna, Fotografia ....... ... .... ............................ Bisbal, La
Monteys, S.
Montsalvatge, F.
Moore, Masaguer, I. ....................... .......... :........ Figueres
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Moratonas
Morell, J.
Morer, E............................................................ Olot
Morera, J.
Muñoz ............................................................... Palafrugell
Mur, Francesc ...................................................Sant Feliu de Guíxols
Mur i Dargallo, Ricard ........................................Sant Feliu de Guíxols
Mur i Dargallo, Ricard ........................................Palamós
Mur i Dargallo, Ricard ........................................ Palafrugell
Museu
N.N.
Nonell, J.
Novell .......... .... .... ........................................ ...... Portbou
Nyssen, Juli ..................... ............. ... ..................Sant Feliu de Guíxols
Obermaier, H.
Oriol
Palahí
Pal
Pallí, Juli ...................................................... ...... Palamós
Palou ................................................................. Lloret de Mar
Pardo ................................................................ Figueres
Pardo ........................................... ...... ...............Olot
Pascual i Jofre ........ ................ .... .. .. .... ............... Bianes
Pascual i Jofre ................................................... Palafrugell
Pascual, F............................................... ......... ..Bianes
Patxot, J.M . ...................................................... Sant Feliu de Guíxols
Patxot, Rafael .................................................... Sant Feliu de Guíxols
Pereferrer i Barber ............................................. Girona
Pereferrer i Barber .......................................... ...Torroella de Montgrí
Pereferrer i Barber ............................. ............. ...Banyoles
Pérez, Antoni ..... ............ ................................ .... Figueres
Pérez Argemí, J.
Pérez, E.
Pérez i Perxes, Lluís .......................................... Figueres
Pérez i Salvatella, Ricard ...................................Figueres
Pérez i Verdú ............................ .... ..................... Girona
Pi
Pigem, Manei ....... ......................... ............... .....Banyoles
Pi nedo ...................................................... .... ..... Girona
Piñeiro .......................................................... ..... Ripoll
Pi i Suñer
Planells ......................................................... .... .Sant Feliu de Guíxols
Polbach i Soler, Magí. ........................................Figueres
Polbach i Soler, Magí............... ................. .........Girona
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Polbach i Soler, Magí ......................................... Sant Feliu de Guíxols
Polbach y Bertran ............................................. Sant Feliu de Guíxols
Pons i Girbau, Josep ...... ....... ...... .. .................... Bianes
Portabella
Puig Cubinya
Puiggari ............ .... ..... ......................... .... ........... Girona
Puiggari e hijo, Fot. Gerundense ....................... Girona
Pujol, Bonet i ............ ......... ......... ... .... .... ........ ....Girona
Pulve, A
P. i C.
Raguer
Raich
Raurich
Reig, P.
Reina i León, Ramon .........................................Girona
Ribera
Ricart
Riera
Rigau i Abril, Pere
Rizo, Ricard .......................................................Sant Feliu de Guíxols
Roca, J.
Rocafiguera, M.
Roig
Roisin
Roman i
Romero, J.
Rubio, N.
Rutllan
Sabater .............................................................Sant Feliu de Guíxols
Sabés ................................................ ..... .... .......Figueres
Sadó
Sagarra-Torrents
Sagrera
Sagristà i Ventura, Josep Francesc ................... Girona
Sagrist.. .................................... .. ... ........ ............ Barcelona
Sala
Salabert .... .... .... ......... ............... ..... ... ................. Figueres
Salvaire i León, Joan ......................... ..... ...... ..... Figueres
Sanchez, Lluís ....................... ........................ .... Sant Feliu de Guíxols
San Miguel
Sanner, Hug .... ..................... .... .... ..... .... ............ Palamós
Sans i Bonilla, Jaume ...... ........ ..... ..... ............. .. .Figueres
Sargatal, P.
Senges, Maria ..... .... ............. ................ ............. Girona
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Seriñana, Octavi
Serra i Gipulo, Bartomeu ...................................Girona
Serradeii ............. ....... ..... ................................... Bisbal, La
Serradeii .... ......................... ............ .... ... ..... ..... ..Oiot
Sey .................................................... ........ ...... .. Girona
Sintas
Solà, B.
Soler, J.
Soler i Batlle ................................ .. ...... .............. Sant Feliu de Guíxols
Stengler, A
Subias, J.
Surroca, P. ......... ... .... ..... .... ... .... .... .................... Camprodon
Teixidor i Guix, Narcís ........................................Girona
Terrades
Thomas
Thos
Tó i Aruart, Juli ........ ..........................................Girona
T.V., A
Torrent i Crous, Pere .. ............................ ........... Lloret de Mar
Torres
Tort i Bofill, Jaume ...... ............ ..... ................... ... Figueres
Turró, Joaquim ........................................... .... ... Figueres
Unal Hrmos . ... ... ......... ........... .............. ... ........... Barcelona
Un al y Font ...................................................... .. Figueres
Unal i Belluga ..... ... .. .. ..... ............................. ... ... Girona
Unal i Marca .. ..... ................... .... ......... ......... .... ..Girona
Unal i Polbach ....... .... .... .... ..... ....... ..... ........ ..... .. Figueres
Unal i Ricoma, Octavi ........................................Girona
Unal d'Ala, Joan ..... ....................... .... .... ............ Barcelona
Unal d'Ala, Amis ..... ... ..... ........... .................. ...... Girona
Unal i Ricoma, Emili ........... ........ ......... ........ ....... Girona
Unal i Anchelergues, Octavi .... ................ ........... Girona
Unal i Anchelergues, Isidre .... ...... ................ ...... Figueres
Unal i Ricoma, Emili ............ .................... ........... Molins de Rei
Unal, Octavi .... ........ ... ................ ...... ... ............... Molins de Rei
Unal i Pages
Ultonia Valor ... ............................. ... ...... .. ...........Girona
Universal, Fotografia ........... ..... .... ...... ............. ... Girona
Valdés, Juli ........................................................Sant Feliu de Guíxols
Vallmajor i Perpiñà, Pere ..... ......... ....... ............. .. Girona
Valls, J.
·
Valls, P............................................................... Sant Feliu de Guíxols ?
Vélez .............. ................... ......... ............ ........... Olot
Verdaguer, C.
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Vidal, F.
Vidal, J . .................... ........................................ .Sant Feliu de Guíxols
Vidal, LI.
Vidal, LI. M.
Vidal-Ventosa
Viguer, Elies ....................................................... Puigcerdà
Vilà, Amadeu ..................................................... Banyoles
Vilà i Aulí, Angel ....... ..... ... ..... ......... ....... ............. Olot
Vila y Ca.............................................. .............. Bisbal, La
Vilallonga, Martí .... .. ..........................................Sant Feliu de Guíxols
Vilalta, R.
Vila i Riera, Jaume
Vilarrasa, G.
Vilarrubies .... ............... .... .... ......... ... ........ .·......... Banyoles
Vilaseca, E.
Vinardell .. .... .... .............. :...................................Olot
Viñas ... ........................ ..... .................................Girona
Viñolas i Planas, Joan .... .. ................................ .Girona
Viñolas, Emili ...... ........ .......................................Olot
Vintro, J.
Virgili i Borras, Josep .........................................Girona
Vives ........... ........................................... ........... Ripoll

'
'
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EL DAGUERREOTIP
Tomàs Mallol
El procediment que s'havia de seguir per a l'elaboració d'un daguerreotip era el següent:

Preparació de la placa
Primer de tot, calia disposar d'una placa de coure de la mida convenient. Aquestes plaques
provenien d 'una planxa de coure de 16 x 24 cm, que es tallava amb unes mides concretes. Així
s'obtenia una placa, mitja, un quart i un vuitè. Però no era ben exacte, ja que cada fotògraf tenia
les seves mides específiques i particulars.

A aquesta placa de coure, s'hi havia d 'amalgamar una fina làmina de plata com més pura
millor. S'acostumava a fer-ho·a pressió i en calent.
Un cop adherida la plata, s'havia de polir. L'operació es realitzava amb pedra tosca
prèviament picada amb un morter i, tot seguit, afinada amb un vidre i un rodet, de manera que
quedés com pols. Llavors s'agafava un manyoc de cotó fluix cardat, i s'untava amb oli d'oliva.
S'hi afegia la pols de la pedra i s'anava polint amb moviments circulars. Es netejava amb una
solució d'àcid nítric al1 O per un, i es repetia l' operació, amb pols cada vegada més fina, fins que
s'obtenia un brunyiment perfecte. Seguidament s'escalfa la placa amb un encenedor Buntsen
per reduir el temps de sensibilització.

Sensibilització
El pas següent consistia a sensibilitzar la placa. Primer
s'introduïa en una capsa de fusta juntament amb iode
metàl·lic en laminetes fines. Posteriorment, la capsa es
folrà de vidre perquè la fusta no s'impregnés de iode. Dins
de la capsa no podia entrar-hi aire o, en tot cas, molt poc.
Després d 'una bona estona, i a temperatura ordinària, els
vapors de iode es combinaven amb la plata i formaven
una sal, el iodur de plata, que és sensible a la llum. Tota
l'operació s'efectuava amb poquíssima llum, i calia
observar de tant en tant el color de la placa, que havia de
ser d'un marró no gaire fosc.
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Impressió de la imatge
Un cop sensibilitzada la placa, arribava el moment d'introduir-la a la cambra, que calia fixar
molt bé, i obrir l'objectiu que, com sabem ara, depenia de la llum que rebia l'objecte fotografiat
i també de la lluminositat de l'objectiu, que solia ser ben poca. De fet, el temps d'exposició
depenia de la pràctica del fotògraf i de la quantitat de plaques que havia hagut de repetir, és a
dir, de la seva experiència. De tota manera, al principi, aquest temps era molt llarg, i oscil·lava
entre els vint i els seixanta minuts. D'aquí ve que els retrats de persones vives eren difícils de
realitzar perquè havien de mantenir el cap immòbil durant molta estona. Per ajudar-los a
conservar la postura, se'ls col·locava un reposa-caps al clatell, que
era un ferro amb forma de forquilla sobre un peu molt pesant. La
placa, en cas que s'hagués de repetir, es toscava amb pols i es
tornava a realitzar l'operació des del principi.

Revelatge
Després de la impressió, arribava el procés del revelatge, que suposava netejar el iodur de
plata de la placa, perquè l'acció de la llum no continués el seu efecte fins a tornar-la negra i ferla malbé.

En una capsa especial anomenada "caixa de mercuri", i que disposava d'una mena de
tremuja en forma de piràmide invertida, s'hi posava mercuri (alguns manuals parlen d'un
quilogram). Sota aquest recipient, s'hi col·locava un termòmetre que controlava la temperatura
que li proporcionava un blener Buntsen. Aquest procés s'havia de realitzar tota l'estona a una
temperatura d'entre 60 i 66 graus centígrads.
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A la part de dalt de la caixa, hi havia un relleix inclinat per a poder situar-hi la placa i, d'aquesta
manera, quedava inclinada cap a l'espectador, amb la part platejada de cara als vapors de
mercuri que venien de sota, i que es combinaven de tal forma que a les parts més afectades per
la llum se n'hi dipositava més, ja que desplaçava el iodur de plata.
A la part de dalt de la caixa, al costat del pla inclinat, hi havia un vidre blanc que permetia al
fotògraf observar l'evolució del revelatge. I també en un lateral, s'hi col·locava un vidre vermell
que, mitjançant un llum especial de laboratori amb un vidre
vermell i una rodona blanca, servia de filtre perquè no es velés la
placa.
Un cop la imatge apareixia nítida i prou contrastada, calia
treure-la, rentar-la i introduir-la en un bany; primer d'aigua
destil·lada saturada de sal, i més tard d'hiposulfit de sosa. Tot
aquest procés durava almenys vint minuts.

Muntatge de la fotografia
Si s'aconseguia una bona prova, el pas següent era el muntatge, una operació que havia de
realitzar-se amb molta cura. Es muntava en un cuir o cartró gruixut, i s'hi ajustava un vidre al
davant vigilant que no hi entrés l'aire ja que, si això passava, hi havia el perill que la plata s'oxidés
molt de pressa i que, per tant, es destruís el daguerreotip. Hem de tenir en compte que el
daguerreotip pràcticament no es podia netejar, perquè la part més blanca era mercuri, que és un
element molt tou.

Totes les operacions descrites s'havien d'efectuar una darrera l'altra, perquè la placa no
perdés les seves propietats. És per això que la majoria de daguerreotips són de persones vives
i alguns, molts pocs, de persones mortes. Però en canvi són escassos els de paisatges perquè,
en aquest cas, s'havia d'anar a fer la fotografia portant un laboratori complet portàtil, que es
traslladava en un carro especial.

Les imatges que il·lustren aquesta comunicació reprodueixen diferents peces de la col·lecció Tomàs Mallol adquirida
per l'Ajuntament de Girona.
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NOTA SOBRE LA PRODUCCIÓ EN VÍDEO: UNA FONT DOCUMENTAL A CONSIDERAR
Antoni Martí i Gich, Josep Matas i Balaguer, Santi Soler i Simon
Aquesta breu comunicació vol aprofitar la inclusió en el programa d'aquestes Jornades sobre
la Imatge i la Recerca Històrica de dues ponències referides al patrimoni fílmic per cridar l'atenció
sobre la importància d'un patrimoni documental de primera magnitud, com ho és el que es
genera, des de força anys ençà, en suport vídeo. Després d'un seguit de referències a les
característiques d'aquest suport i a les productores que l'utilitzen en el seu treball, ho
exemplificarem a través de l'empresa Video Play Serveis, amb seu a la Bisbal d'Empordà, i que
enguany acaba de celebrar el seu desè aniversari.

El vídeo, un "nou suport" ja clàssic
A finals dels anys setanta comença a divulgar-se la utilització del suport vídeo per a enregistrar
i visionar imatges en moviment. Es tracta d'una veritable revolució, atès que és la primera i fins
ara única, alternativa a la pel·lícula com a suport per a.enregistrar imatge en moviment. A l'Estat
espanyol la celebració dels Mundials de Futbol de l'any 1982 provoca un esclat en la promoció,
per part de les empreses fabricants, de l'ús d'aquest suport. Aquesta nova tècnica presenta
diferents avantatges. En primer lloc una gran versatilitat, que li permet adaptar-se tant a usos
domèstics com a produccions d'alta qualitat. En segon lloc un preu molt més barat del suport
en si, en comparació amb el de les pel·lícules de cel-luloide. També la facilitat d'enregistrar
directament el so, sense necessitat de fer una banda sonora ni utilitzar cap aparell
complementari. Finalment cal destacar la poca complexitat. sempre en comparació amb el
cinema, tant dels aparells d'enregistrament com de reproducció, sense oblidar tampoc la
immediatesa del visionat de les imatges.
Els primers formats domèstics foren els sistemes 2.000 i Betamax. Coincidint amb l'esclat
comercial del 1982, el format 2.000 anà quedant relegat mentre s'imposava, sempre en el
terreny domèstic, el format VHS, format que actualment s'ha consolidat en aquest àmbit.
Aquests tres formats són de 1/2 polzada. En el terreny professional el format U-Màtic (de 3/ 4 de
polzada) ha estat el que s'ha utilitzat més correntment, fins l'aparició i progressiva implantació
del format Betacam {1 /2 polzada d'alta resolució). A mig camí entre les necessitats del vídeo
aficionat i les altes exigències dels professionals, s'han introdu"1l altres formats, com ara el Hi-8 i
S-VHS. Tots aquests estan cridats a ser substituïts pels nous formats basats en tecnologia
digital. Tot i aquesta considerable diversitat, s'ha de fer notar la facilitat en la seva transferència
d 'un tipus de format a l'altre.

La producció de vídeo
Tot coincidint amb la progressiva implantació d'aquest suport, van anar apareixent empreses
especialitzades en el seu enregistrament i edició. Les característiques abans esmentades del
vídeo van facilitar una proliferació important d'aquelles.
La relativa poca importància de la inversió inicial que exigeix aquest format ha facilitat una gran
mobilitat en aquest sector, però al mateix. temps la necessitat d'adaptar-se als canvis tècnics ha
representat un filtre en contra del seu manteniment i estabilitat. La crònica d'aquest sector parla
de l'existència de nombroses empreses de poca durada, així còm també de casos de fusions
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refundacions. Es tractaria, doncs, d'un sector considerablement inestable, amb un gran nombre
d'empreses petites i amb poques de consolidades i de grans dimensions.
Coexisteixen empreses fonamentades en el denominat vídeo reportatge, amb altres de vídeo
industrial, juntament amb les productores especialitzades en la publicitat. Els encàrrecs
provinents de les institucions públiques han representat fins ara un segment important dels
negocis d'aquestes empreses. Una menció especial la mereixen les produccions de les
televisions locals presents en un bon nombre de localitats. Són televisions que pateixen la manca
d'un marc legal definit i que es troben, en molts casos, a mig camí entre el sector privat i el públic
i que estan sovint vinculades a productores privades. Cal esmentar que en el moment actual el
Departament de Cultura té enregistrades quasi tres-centes productores de vídeo.
Totes aquestes produccions han representat durant tots aquests anys, i seguiran representant
en el futur, el principal testimoni àudio-visual dels nostres temps. Es tracta sens dubte d'una part
ben important del nostre patrimoni documental, la tutela del qual ha d'interessar les institucions
públiques responsables. La salvaguarda d'aquest patrimoni planteja diferents problemes, el
primer dels quals és la garantia de la seva preservació. La durabilitat dels suports magnètics
utilitzats fins avui en el vídeo és molt efímera en comparació amb els suports fílmics. Això obliga,
en primer lloc, a cercar unes condicions tècniques òptimes, tant en els equips de manipulació
del material com en els espais d'arxiu, condicions que probablement moltes de les productores
no poden garantir, i en segon lloc obligarà a transferir a nous suports que garanteixen una més
gran durabilitat.

L'exemple de la productora Vídeo Play Serveis
La productora Vídeo Play Serveis és la continuadora de l'empresa Serveis Vídeo Empordà SA,
creada a la Bisbal el març de 1984, coincidint casualment amb la inauguració de l'Arxiu
Comarcal. L'arxiu actual d'aquesta productora és un bon exemple de la gran importància
d'aquesta nova font de documentació, que també forma part del nostre patrimoni cultural. Es
tracta d'una productora de petites dimensions, que ha donat feina a entre tres i cinc persones,
a part d'un nombre creixent de col·laboradors puntuals o de l'adjudicació de treballs
especialitzats a altres empreses.
Els seus treballs es divideixen en encàrrecs, produccions pròpies i co-produccions. Els
primers han provingut principalment d'institucions públiques (administració local i autonòmica,
consorcis i patronats públics) i en segon lloc d'empreses privades per a finalitats publicitàries.
Entre les produccions pròpies, destaquen les realitzacions de caràcter científic, el documentals
sobre el patrimoni natural i cultural i altres de caràcter molt divers. Les co-produccions s'han fet
amb grups teatrals per a l'enregistrament de representacions, o amb fundacions privades sobre
temes de natura, o amb administracions locals per a temes de caràcter històric. La productora
ha col·laborat també en diferents moments amb Televisió de Catalunya SA, amb Televisió
Espanyola a Catalunya, i amb la televisió local de la Bisbal d'Empordà.
La temàtica, objecte dels treballs de l'empresa, presenta una casuística àmplia, destacant-hi
el tema del turisme, inicialment facilitat per les característiques de la comarca on està ubicada la
productora, la qual cosa després ha donat lloc a una certa especialització en aquesta temàtica.
Els documentals sobre temes de medi ambient ocuparien un segon àmbit en importància, de la
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mateixa manera que els reportatges sobre patrimoni històric, cultural o etnològic. La temàtica
industrial ha estat igualment motiu de nombrosos treballs. Com un darrer bloc a destacar, tot i
que de contingut molt divers, figurarien els documentals sobre actes institucionals i polítics,
festes o esdeveniments ciutadans. Sis de les seves produccions han estat premiades en
reconeixement a la seva qualitat.,
Cal fer un esment especial a la tasca, portada a terme per aquesta productora, de transferir
a suport en vídeo U-màtic i Betacam un gran nombre de minuts (que segurament depassen ja
el miler) de pel·lícules filmades entre els anys 1920 i 1960, avui d'un valor documental
excepcional, procedents totes elles de la nostra àrea d 'influència i fetes per gent del país.
Materials molts d'ells condemnats a la seva pèrdua irreparable i que. d'aquesta manera. gràcies
als avantatges que ofereix el suport vídeo, s'han pogut recuperar.
En l'actualitat l'arxiu de la productora guarda més de 25.000 minuts de gravacions en primera
generació.

Recapitulació
Ens hem referit només a empreses de serveis, sense fer cap referència a altres productors de
gravacions en vídeo, com poden ser els centres d'ensenyament i d'investigació o els mateixos
aficionats individuals. Almenys, pel que fa a les empreses de producció, convé estar atents a la
innegable importància d'aquesta nova font de documents àudio-visuals. Es tracta d'un patrimoni
insubstitu'1ble, que hem volgut exemplificar amb el cas de la productora Vídeo Play Serveis. Les
polítiques encaminades a abordar aquesta qüestió ens corresponen en bona part als centres
encarregats de vetllar pel patrimoni documental. Haurien d'incloure una avaluació del valor dels
enregistraments, que permeti identificar aquells que exigeixen una conservació ineludible. així
com trobar les fórmules jurídiques que permetin l'entesa amb aquestes productores per a
garantir-ne la perdurabilitat i divulgació futura. Aquestes Jornades poden ser un bon àmbit per a
reflexionar col·lectivament al respecte. i evitar que amb la inactivitat. aquesta necessària política
de preservació arribi excessivament tard.

NOTA
1. Els guardons obtinguts fins avui corresponen als següents treballs: "El tren petit" (1987), "Diari d'una
transhumància" (1988), "Costa Brava Girona" (1989). El retorn de Nèmesi" (1990 i 1991) i "El fòssil vivent" (1993).
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ANÀLISIS GLOBALS DELS FONS D'IMATGE
M. Josep Mira/bell i Guerin
Avui ens trobem que en el tractament de la fotografia o de la imatge en general hi ha un cert
amament, ja que no se sap el que estan fent les diferents institucions.
Aquest amament s'hauria de superar donant a conèixer quins són els fons d'imatge continguts
en qualsevol tipus de centres que tenen en dipòsit documents gràfics. És necessari establir
contactes entre centres similars al nostre, i després d'una mútua informació, arribar a una bona
comunicació.
Les paraules del Sr. Carles Vicente i Guitart en la ponència presentada a les 1es Jornades,
celebrades en aquesta mateixa ciutat l'any 1990, manifesten ja aquesta preocupació: "( ...) la
necessitat d'un cens/inventari de fons d'imatges fixes de Catalunya resulta una eina bàsica, si
tenim en compte que aquesta informació és avui tan imprescindible com inexistent i que mentre
s'avança en l'adequació i normalització d'altres segments del patrimoni, els documents en
imatges continuen essent la ventafocs de molts arxius, museus i biblioteques del nostre país." '
Sobre l'anàlisi de les imatges a partir de la fitxa de descripció, s'ha parlat bastant, i ja s'està
arribant a un cert tractament unificat; almenys es té clar quines són les dades i parts que no
poden mancar en aquesta fitxa, els camps que constituiran la base de dades, etc.
Per altra banda tenim assimilat que el catàleg és l'eina que menys emprem en la descripció
de grans volums documentals, ja que fa interminable aquests treballs de descripció. El catàleg
generalment s'utilitza per a fons molt reduHs, en els que pots fer una descripció a nivell de
document-expedient, o bé per motius particulars com pot ser la sortida de documentació per a
exposicions temporals, etc.
Per què s'utilitza el catàleg per a fons d'imatge? La raó principal podria ser la possibilitat de
tenir en ordinador aquesta informació i associar les imatges amb un programa de digitalització ...
La digitalització i la informació associada a la imatge en una base de dades és una experiència
que comença a ser freqüent, 2 encara que quedi molt per determinar, avaluar i establir.
La catalogació de les imatges és possible a partir de la fitxa de descripció. Tota aquesta
informació que genera la imatge si es tracta amb un software apropiat és manejable i es pot
utilitzar amb rapidesa accedint per moltes entrades a unes dades precises... Però tanta
informació no dóna una visió de conjunt de les imatges; així informació tan valuosa com poden
ser les dades extremes, les diferents trameses o ingressos, les div~rse
institucions productores,
etc., queden sense resposta.

Una important eina de difusió: les guies en fons d'imatge
En canvi, per difondre aquest fons, i donada l'economia del temps en què v1v1m, és
convenient l'elaboració d'aquestes visions de conjunt dels continguts en imatge que les diferents
institucions tenen; és a dir, seria de gran profit redactar guies informatives i orientatives que
mostressin un altre tipus d'informació, no tan relativa al contingut de la base de dades o fitxes
de descripció, sinó sobretot informació relativa a la procedència, organització i estat de la
descripció dels fons.
El Service lconographique de la Documentation Française per respondre a aquest tipus de
demanda, ha creat la Base de Dades ICONOS, i ha editat el Répertoire des collections de
photographies en France. En aquest directori es presenten 1.341 institucions que posseeixen
coHeccions fotogràfiques. Aquest dóna la següent informació: nom de la institució, adreça
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telèfon, responsable, situació jurídica, condicions d'accés, descripció tècnica (quantitativament i
qualitativament) i petit comentari del seu contingut. A més de l'índex analític, té un índex
alfabètic, temàtic i geogràfic per localitzar el que interessi.
La principal informació, que convindria que recollissin i ressaltessin les guies dels fons gràfics,
farien relació a tres punts d'informació:
1) La procedència3 : mostrant quina és la institució productora.
2) L'organització originària: la que portava el fons abans de qualsevol tractament.
Exemple: classificat per matèries, amb un lèxic controlat i amb un ordre alfabètic...
3) Els instruments de descripció dels quals es disposa per recuperar les fotografies, és a dir,
indicar l'estat de descripció en què es troba l'arxiu.
Exemple: el quadre de classificació està aplicat a un 10% dels fons. Tenim un índex temàtic
antic dels fons d'empreses, etc.
En CONCLUSIÓ: és important fer anàlisis globals dels fons gràfics. Aquestes visions de
conjunt es poden incloure en una guia general del centre o en guies especials dels fons d'imatge,
i fins i tot en el seu format mínim, és a dir, en forma de tríptic. El més senzill serà fer guies dels
diferents fons d'imatge amb independència de la resta de l'arxiu.
Per a l'elaboració d'aquestes guies, no caldrà la catalogació prèvia; pot ser anterior a la
catalogació. 4
Som conscients dels treballs i dificultats que comportarà la realització d'aquestes visions
globals dels fons gràfics, però també de la utilitat pràctica de les guies.
L'inventari es troba entre la guia i el catàleg, i és un instrument del que també hauríem de
parlar, però això seria tema d'una altra comunicació. 5
La pràctica aconsella la publicació d'una guia succinta per donar a conèixer els fons, encara que
no s'hagin organitzat ni descrit o no estiguin oberts a la consulta per qualsevol altre motiu. Podríem
prendre d'exemple l'obra de Gerardo F. Kurtz i Isabel Ortega, 150 años de fotografia en la Biblioteca
Nacional: Guía-lnventario de /os fondos fotograficos. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989.
Segons ha informat la premsa el maig d'aquest any, Cristina Zelich està coordinant els treballs
per l'edició d'un Llibre blanc de la fotografia a Catalunya. L'esborrany d'aquest ja ha estat
presentat. Va dir Cristina Zelich en el Centre d'Art Santa Mònica: "El 'Uibre blanc' trata por
primera vez de la fotografía como patrimonio, por eso contempla tanta la fotografia documental
como la artística. Se ha hecho un recorrido por las colecciones existentes y subraya tanta los
aspectes positives como los problemas mas relevantes ... "6 Hauríem d'esperar que es publiqui el
llibre per veure quina es la informació que recull de les col·leccions fotogràfiques de Catalunya.
Un altre exemple és el resultat de la ponència del Sr. Carles Vicente i Guitart "Els arxius d'imatges
a Catalunya: balanç i perspectives" que "va fer arribar un total de 228 qüestionaris a centres públics
i privats de Catalunya 7 " i on comenta les dades recollides, destacant la classificació dels fons,
l'existència d'instruments de descripció i recerca, el valor quantitatiu, etc. Si es pogués consultar
aquesta enquesta ja seria una primera guia dels fons d'imatge d'arxius de Catalunya.
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2. Vegeu l'Arxiu d 'Imatges de l'Ajuntament de Girona, l'Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet de la Diputació de
Girona, etc.
3. La procedència s'hauria de veure en tots els nivells de descripció.
4. Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet: Diputació de Girona. Girona: Any I i 11. Números 1 a 4. 1993-1994.
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LA FICCIÓ CINEMATOGRÀFICA COM A DOCUMENT HISTÒRIC
Àngel Quintana
L'any 1973, la revista francesa Les Anna/es publicava un article titulat "Le film, un contreanalyse de la societé", signat per un dels més prestigiosos historiadors francesos, Marc Ferro. 1
Amb aquest article, per primera vegada un historiador es proposava d'estudiar el cinema a partir
d'un angle absolutament nou.
El film passava a ser tractat com un document historiogràfic bàsic, cap al qual hauria de
remetre's forçosament l'historiador o el sociòleg per poder conèixer l'evolució de les societats i
les seves mentalitats durant el segle XX. Vint anys després, l'article de Marc Ferro s'ha convertit
en la primera d'una sèrie d'investigacions, seguides des d 'altres àmbits per gent com Pierre
Sorlin, Annie Goldman o Paul Smith- que s'han proposat un replantejament de les concepcions
tradicionals de la idea d'història del cinema i les relacions interdisciplinars que poden arribar a
establir-se entre el cinema i la història.
El punt de partida metodològic de Marc Ferro és el que ell anomena com a "lectura històrica
de la pel·lícula" i que se centra en la investigació del paper que pot haver tingut el cinema en el
coneixement del passat recent gràcies al seu caràcter de producte cultural. La historicitat del
cinema, segons Marc Ferro, no ve donada per una marcada voluntat dels realitzadors, sinó per
l'essència mateixa del mitjà. Qualsevol esdeveniment, pel sol fet de ser filmat, en el moment a
què és projectat en una pantalla és percebut per l'espectador com a part del passat i per tant,
ja pertany a la història. A partir d'aquestes premisses, el film com a document es converteix en
un instrument revelador de les societats passades que exigeix un procés de desxiframent dels
seus codis interns, tant els que tenen caràcter estrictament cinematogràfic com els que no són
pròpiament cinematogràfics però que es troben amagats darrera qualsevol imatge o successió
d'imatges.
La teoria de Marc Ferro serveix per desmuntar el model oficial de la historiografia
cinematogràfica que, a partir dels postulats de la crítica i de la Història de l'Art, ha tingut com a
objectiu la recerca estètica. La història cinematogràfica, tal com la posa en dubte Michèle Lagny
en el seu treball De la histoire du cinéma, 2 ha partit sempre de la recerca de l'obra mestra i d'una
enumeració de les produccions més importants des d'un punt de vista estrictament artístic. Si
es considera la pel·lícula com un document per a la investigació històrica, qualsevol pel·lícula
-independentment de les seves virtuts estétiques- pot ser útil, ja que pot ajudar a compendre
els mecanismes d'un passat.
Podríem anar explicant de manera detallada les riquíssimes reflexions realitzades per Marc
Ferro, però la idea d'aquesta comunicació no és la de fer un estudi divulgatiu de les teories de
l'historiador francès, sinó utilitzar-lo com a punt de partida per algunes línies de reflexió o de
debat. Si les teories de Marc Ferro, representant de la historiografia francesa institucionalitzada,
han servit per replantejar la historiografia del cinema i per obrir noves metodologies, és curiós
que en canvi la seva incidència dins de la historiografia generalista sigui escassa i que es continuï
observant la imatge cinematogràfica amb un cert recel i difícilment s'accepti la seva condició de
document, quan aquesta ha estat construïda com a ficció. Marc Ferro en el seu llibre Analyse de
film, analyse de sociétés llença una hipòtesi i un postulat, que podem utilitzar com a guia en la
nostra reflexió. La hipòtesi afirma "que el film, imatge o no de la realitat, document o ficció, intriga
autèntica o pura invenció, és Història". El postulat és que "allò no succeït, les creences, les
intencions, allò imaginari de l'home són tant història com la història". 3
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La marginació de la ficció
Si repassem el contingut de les comunicacions presentades a les dues altres edicions
d'aquestes jornades sobre La imatge i la recerca històrica o els estudis que els arxivers i
historiadors realitzen sobre la imatge, comprovarem com molt poques vegades es té en compte
el valor que poden tenir les ficcions en la construcció de la història. Quants historiadors utilitzen,
per exemple, les filmoteques com a centre de documentació? Quants arxius comarcals s'han
preocupat de conèixer i catalogar les ficcions filmades en una determinada comarca com si
fossin un document històric?
Quan es parla d'imatge i de recerca històrica, generalment es pren com a valor absolut la idea
de la reproducció mecànica de la realitat duta a terme tant per la fotografia com pel cinema
documental. És cert que des d'una perspectiva estrictament ontològica, la vocació de la
fotografia i del cinema ha estat la de convertir-se en un instrument pel coneixement a partir de la
reproducció mecànica del món. L'efecte real produït per la imatge analògica ha servit a
l'historiador per a poder visionar - i així entendre millor- formes de vida passades, antigues
estructures urbanes de la societat o per tenir una imatge dels grans esdeveniments que ha
marcat la història. Un dels grans reivindicadors de la teoria realista del cinema ha estat el teòric
alemany -exiliat als EUA- Siegfried Kracauer, el qual utilitza una bella idea per definir la funció del
cinema com a eina destinada a reflectir el flux de la vida. Kracauer diu que el cinema va ser el
primer mitjà capaç de redimir la realitat física. És a dir, el cinema era l'únic mitjà capaç d'atrapar
un fragment qualsevol de temps i poder-lo fer perdurar fins a l'eternitat, alliberant-lo de la
perenitat. 4

Documental i ideologia
Quan l'historiador es confronta amb les imatges fotogràfiques o cinematogràfiques -de
caràcter documental- que reprodueixen la realitat de manera mecànica, es troba davant d'un
document de primer ordre que pot utilitzar per a reconstruir un passat desaparegut. Els
documents cinematogràfics, però, no són mai innocents i darrera la càmera sempre hi ha algú
que escull allò que vol mirar, factor que porta implícita l'elecció d'un punt de vista ideològic.
Aquest punt de vista sol estar supeditat al pes que exerceixen les institucions polítiques i
econòmiques que han ajudat al finançament del film. Per a comprendre el punt de vista des del
qual ha estat presa qualsevol imatge cal haver estudiat el context que les ha produït: la pressió
social -els costums públics- el pes dels elements econòmics que han intervingut en el seu
finançament -element que en el cas cinematogràfic és importantíssim- i el control polític exercit
sobre les imatges -problemes de censura o autocensura del realitzador-.
El director francès Claude Chabrol va realitzar l'any passat un interessant documental
anomenat L'oeil de Vichy, 5 en el qual demostra la manipulació exercida pel govern
coHaboracionista francès en les imatges de la història d'aquells anys. Darrera les preses
documentals hi ha el punt de vista ideològic del govern de Vichy que altera els fets històrics.
L'historiador contemporani ha de saber destriar per poder realitzar una aproximació més
objectiva cap a la història. Si està interessat a conèixer la mentalitat del govern de Vichy, també
pot utilitzar les imatges i buscar-hi tots els referents que delaten un punt de vista ideològic.

212

La ficció cinematogràfica com a document històric

Seguint la lògica establerta pel documental de Claude Chabrol, em sembla inadmisible el
plantejament d'una série com Te'n recordes? de 1V3 que ha jugat a ressuscitar velles nostàlgies
a partir de muntatges d'imatges de NO-DO i documentals de l'època franquista. En les imatges
documentals del NO-DO, el punt de vista que imperava era el del feixisme i la seva utilització com
a document neutre capaç de fer ressuscitar velles nostàlgies és un atemptat contra la lluita per
la recerca de la veritat historiogràfica.

Els segons plans de les ficcions
Des que els germans Lumière van rodar El regador regat i des que Georges Méliès va realitzar
les seves primeres fantasies a Montréuil, el cinema no ha estat només un mitjà de reproducció
del món. La majoria de peHícules són ficcions i en elles es produeix una curiosa tensió entre els
elements característics de la narració i els elements propis de la representació. El cineasta és
agent de la història des del moment que testimonia sobre les formes de vida que atrapa. Quan
col·loca la seva càmera en algun lloc per agafar una presa, ho fa sempre en un fons social
històricament determinat, encara que aquest fons parteixi d'una reconstrucció fictícia que no
tingui res a veure amb el present.
L'aproximació més pragmàtica que l'historiador pot realitzar davant d'una pel·licula de ficció
per trobar-hi un valor documental és la descoberta en el seu interior de signes que remetin a
formes de vida dins l'espai on va ser rodada. Aquesta idea funciona sobretot pel que fa a les
pel·lícules rodades en exteriors que reflecteixen una acció contemporània al temps de la filmació.
Aquests films de ficció poden convertir-se en documents sobre el decorat utilitzat com a
rerafons. Per analitzar-los, l'historiador ha d'encarregar-se de buscar el segon pla de l'acció com
a reflex d'una realitat. Ara bé, aquest segon pla real està permanentment en contacte amb un
altre espai -el primer terme de la representació- que està enterament construït. L'estudi de les
relacions que s'estableixen constantment entre aquests dos estadis, l'observació de com el
primer pla fictici transforma el primer pla real constitueix una altra línia d'estudi, de la qual podem
treure conclusions sobre les formes representatives i la manipulació que es realitza d'un espai
determinat en benefici del discurs de la ficció.

La història com a fabulació
Ara bé, quan un historiador es posa a estudiar els peplums de cartró pedra que volen
representar el món de la Roma Imperial, difícilment hi troba un segon pla amb elements
documentals -encara que hi hagi escenes rodades en espais naturals. L'historiador sí que hi
trobarà, en canvi, instruments que li permetin analitzar la mentalitat de l'època en què es va
produir cada representació. Tal com afirma Marc Ferro, existeix més transparència historiogràfica
en les obres que parteixen de la mateixa contemporaneïtat, que en les reconstruccions que
intenten oferir una imatge pretesament històrica d'un passat. Difícilment es pot arribar a assolir
la quimera d'un realisme en l'ambientació històrica. És molt difícil transformar la història en
documental, tal com va intentar Roberto Rosellini en els seus treballs per a la televisió. L'única
cosa a la qual es pot aspirar és a la reconversió de la imatge en un instrument didàctic en el qual
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s'hi amaguin signes i detalls que ens ofereixin elements aproximatius per la coneixença de com
era la vida d'un passat determinat.
Qualsevol reconstrucció està subjecta a uns codis propis que fa que contínuament es doni un
autèntic desequilibri entre el món d'allò representat i la realitat sòcia-política. El sociòleg Pierre
Sorlin introdueix en el seu llibre European cinemas. European Societies6 un curiós exemple quan
afirma que el nombre de vehicles que apareixien en les pel-lícules de ficció europees dels anys
trenta era considerablement inferior als que en realitat circulaven pels mateixos paratges. Sorlin
creu que l'impacte de la cultura americana va exercir sobre Europa mitjançant l'exportació de les
pel·lícules, va motivar que en les representacions, alguns esquemes de la vida europea
quotidiana, fossin alterats en benefici de l'american way of life.
Si en el documental, el punt de vista ideològic utilitzat resulta fonamental per a comprendre la
seva manipulació, en el cinema de ficció les implicacions ideològiques són determinants per a
entendre la funcionalitat del document i l'impacte que va generar en el públic de l'època. Si
continuem amb l'exemple d'un gènere tan allunyat de la realitat històrica com el pep!um, veurem
que no és el mateix la intencionalitat ideòlogica d'un film com Scipione l'africana de Carmine
Gallone, realitzat l'any 1937, com una gran superproducció del cinema feixista italià, que la de
Spartacus de Stanley Kubrick, 7 inspirat en un guió de Dalton Trumbo, perseguit per la cacera de
bruixes de McCarthy. Tots dos films representen la vida romana, però ho fan a partir de mirades
absolutament contraposades. Les diferents formes de representació cinematogràfica poden
deixar entreveure les mentalitats de cada època, de cada règim polític i dels hàbits representatius
del públic espectador de cada una de les produccions.
Per poder comprendre les diferències entre el peplum de Carmine Gallone i el de Stanley
Kubrick ens és indispensable conèixer les circunstàncies històriques que han motivat aquestes
dues visions ideològiques absolutament contraposades. L'exemple ens obre la via cap a un altre
terreny fonamental d'investigació indispensable per a entendre el document cinematogràfic: tota
obra cinematogràfica és fruit d'una cultura determinada i reflex d'influències culturals molt
disperses. Per poder conèixer les relacions socials que el film estableix amb els objectes culturals
d 'una època estem obligats a estudiar els diversos filtres pels quals han passat les idees
exposades en el film. Seguint aquesta lògica, és important conèixer també la receptivitat.
Aquesta es coneix investigant tant les crítiques publicades a la premsa, com investigant quina va
ser l'audiència quantitativa que el document va tenir davant d'un públic determinat en una època
concreta.

Proposta d'anàlisi de Pandora com a document
Com a exemple del valor que pot tenir una ficció com a document, ens agradaria plantejar
algunes possibles reflexions a l'entorn d'un dels films hollywoodians més mítics que s'han rodat
a la Costa Brava: Pandora, d'Albert Lewin. 8 La pel·lícula va ser filmada l'any 1950 a Tossa de
Mar, Platja d'Aro i Girona. La presència d 'Ava Gardner i els seus amors amb el torero Maria
Cabré van omplir les primeres pàgines de les revistes del cor. Pandora és, a més un títol
important en el cinema hollywoodià per la seva atipicitat. Va ser pensat com una obra simbòlica
dedicada a la bellesa imperial d'Ava Gardner, que es convertia en una autèntica deessa darrera
la qual aflorava el mite de la sensual feminitat mediterrània. El seu director, Albert Lewin , era una
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de les persones més cultivades de Hollywood i en el guió del film que pretenia entroncar amb
altres cants d'inspiració surrealista dedicats a l'amour fou com Peter lbbetson d'Henry
Hathaway, 9 va fer-hi confluir dos mites. Per un costat hi havia el mite de Pandora, la primera dona
mortal que va donar Zeus als homes, i per altra el mite de l'Holandès Errant, una ànima en pena
enamorada, capaç de vagar pel mar de l'eternitat fins que trobés alguna persona també capaç
de sacrificar-li la seva vida.
Pandora descriu una història fantàstica que transcorre en un espai imaginari, un poble
anomenat Esperanza poblat d'escriptors, artistes fracassats, gitanos i toreros. Si intentem
comparar el relat fictici que explica la peHícula amb la realitat que es vivia a Tossa de Mar, l'any
1950, veurem que els punts de contacte són mínims. A Tossa no hi havia cap plaça de braus i
la majoria dels seus nadius no eren ni gitanos, ni tan sols havia començat l'emigració andalusa.
Malgrat això, a l'interior de Pandora hi ha indicis d'alguna cosa exterior al contingut del propi film,
que ens remet cap a una realitat -tant ideològica, com social- que fa que el film pugui tenir
autèntic valor de document.
Una primera proposta d'estudi de Pandora pasa forçosament per un coneixement de les
característiques de producció externes al propi text fílmic. Així, per entendre el film cal situar en
primer lloc situar l'empresa que el va produir, i saber situar a Albert Lewin com un cas a part del
cinema hollywoodià de l'època. Si s'examina la seva filmografia, es pot comprovar com tots els
seus films anteriors -adaptacions d 'Oscar Wilde i Maupassant, fins a una biografia de Gauginrespiren una clara fascinació per la cultura europea. Un cop plantejats aquests vincles, el
problema que sorgeix és saber si es pot considerar Pandora com un film d'autor o com una obra
típicament hollywoodiana aixecada al voltant d 'un dels grans mites del seu star system, Ava
Gardner. Analitzant detalladement els seus components estètics i culturals presents en el film, és
evident que la mirada que llença Albert Lewin, parteix d'una sòlida formació cultural, que es
contraposa a les exigències estètiques d'un determinat kitsch hollywoodià. Albert Lewin realitza
una lectura mitològica fruit de la fascinació que produeix en ell la vella cultura europea que entra
en contradicció amb l'estètica cridanera que havia imposat Hollywood. Pandora és una obra
plena de referències pictòriques cultes que estan obligades a conviure amb elements decoratius
absolutament tronats. Lanàlisi de la contraposició d'aquestes dues estètiques ens pot donar
moltes informacions sobre quins eren els gustos del púbilc i com Hollywood havia creat en els
seus dissenys de producció un model estètic que va exercir una gran influència en el gust de
l'època.
La tensió entre les diferents formes de representació ens diu moltes coses sobre la mentalitat
d'una sèrie d'intel·lectuals americans que buscaven en la vella Europa el mite del paradís perdut.
Darrera de tota la parafernàlia de Pandora s'hi amaga la fascinació generada per aquest mite.
Lespai fictici d'Esperanza no és més que la representació del paradís on els artistes de la
generació perduda americana -del qual és hereu el director Albert Lewin- buscaven el seu últim
refugi. El mite del paradís perdut curiosament plana per sobre les imatges de la majoria de les
representacions que es van realitzar de la Costa Brava entre els anys cinquanta i seixanta. Un
problema que es pot plantejar l'historiador, a partir d'aquests documents, es descobrir de quina
manera el mite del paradís perdut va actuar com un dels motors en el naixement del turisme.
Pandora comença amb una escena en què un grup de pescadors troben el cadàver de
Pandora -Ava Gardner- i de l'holandès Van der Zee -James Mason-. Els pescadors dalt de la
barca parlen tranquil·lament en català, llengua que curiosament s'ha conservat en totes les
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còpies en versió original de la pel·lícula. Els pescadors són els únics nadius que parlen català.
Quan el torero Juan Montalvo arriba a Tossa i va a casa seva, es troba amb una família gitana,
que serveix al director per introduir en el relat tots els tòpics ibèrics que durant molt de temps
han servit de reclam turístic a l'estranger. La relació entre el món gitano/espanyol i el món dels
pescadors no està gens definida. Els pescadors no tornen a tenir cap mena de protagonisme i
la llengua catalana no es torna a sentir en tot el film. L'exportació d'elements folklòrics espanyols
i la marginalitat de la llengua catalana, vista com una parla arcaica en camí d'extinció, responen
a una determinada mentalitat franquista que marcaria la política dels primers anys del turisme.
Les breus línies d'anàlisi sobre Pandora podien completar-se amb un estudi detallat
d 'escenes i elements representatius del film, que ens permetrien descobrir com la peHícula és
un document de primer ordre per comprendre moltes coses de les bases sobre les quals va
aixecar-se el mite turístic de la Costa Brava.
No m'agradaria acabar aquesta atapeïda comunicació teòrica sense fer una crida als
historiadors i als organitzadors de les Jornades. M'agradaria tornar a recordar als historiadors ja
fa gairebé cent anys que es creen ficcions cinematogràfiques i insistir en el fet que potser ha
arribat l'hora que els estudis histogràfics sobre la imatge, comencin a contemplar les nombroses
informacions que amaguen les fabulacions fílmiques. Als organitzadors de les jornades voldria
demanar que en properes edicions hi hagi un espai dedicat a difondre alguns estudis teòrics i
pràctics sobre les relacions entre les històries cinematogràfiques i la història.
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1. A part de l'esmentat article a la revista Les Anna/es, Marc Ferro ha publicat els següents treballs sobre cinema:
Analyse de films, analyse de sociétés , Paris, Hachette, 1976; Cinéma et Historie, Denoel, Paris 1977 (Traducció
castellana Cine y Historia. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977); Film et Historie (obra col·lectiva) París, 1985, EHESS
i Révoltes, Révolutions, Cinéma, en col·laboració amb Christian Delage i Béatrice Fleury-Vilatte, París 1989.
2. Michèle Lagny. De I'Histore du cinéma. Méthode historique et historie du cinéma . Armand Colin. Paris 1992.
3. Marc Ferro. Analyse de film, analyse de sociétés. Opus cit. Pàg. 10
4. Siegfried Kracauer. Teoria del cine. La redención de la realidad física. Ed. Paidos. Barcelona, 1960.
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LA IMAGEN FOTOGRAFICA COMO UN MAPA DE SIGNIFICADOS: EL CASO DEL
ESTUDIO FOTOGRAFICO, UN ESPACIO PARA LA REPRESENTACIÓN SOCIAL
Bernardo Riego
La imagen fotografica ante el historiador ¿Espejo o mapa de la realidad?
Frente a una imagen fotografica, la primera convicción de quien la contempla es la de
encontrarse ante una especie de espejo, 1 pero la mirada de un historiador debe superar esta
sensación, tan arraigada en la cultura colectiva, y contemplar cada imagen como un mapa. 2 Un
mapa de significades que deben ser escrutados atentamente con el fin de interrogar a las
imagenes mas alia de la mera apariencia visual.
Este texto intenta establecer elementos de analisis histórico desde esta perspectiva,
centrandose en uno de los fenómenos fotograficos mas extendidos desde la propia aparición de
la fotografía: e/ retrato de estudio.
·
Pensamos que la incorporación al analisis de las mentalidades de fenómenos con proyección
social como el de la fotografía, pueden aportar nuevos enfoques, tal vez complementaries, pera
no por ello desdeñables. La presencia de la fotografía y los habites sociales que genera, permite
aproximaciones nuevas a los cambios en los valores sociales que se producen a lo largo del sigla

XIX.
El presente trabajo se plantea precisamente como un primer intento de aproximación a la
conformación de la identidad social de la burguesía a través de la fotografía, una tecnología que,
como es sabido, aparece en 1839 e inesperadamente, al poco tiempo de enunciarse como un
avance científica en el campo de la creación de imagenes automaticas, desarrollara una gran
presión en el campo de la representación personal por vía del retrato, ya sea individual o de
grupos. Esta tecnología va a generar nuevos habites sociales que nosotros hemos heredado ya
firmemente arraigados, pero, y es lo que nos parece mas interesante en el tipo de aproximación
que nos ocupa, permite realizar una lectura simbólica de la representación individual de un grupo
social al que llamaremos convencionalmente burguesía, 3 el cual, lentamente, va a proyectar con
mas y mas fuerza sus valores y modos de vida.
El primer problema que plantea el estudio de la fotografía en el ambito de la historia, se refiere
a la propia legitimación de estas producciones como fuente empírica de conocimiento. Ya hemos
discutida en otros trabajos anteriores algunes de los problemas que plantea la imagen, y
especialmente la imagen fotografica, para la historia contemporanea. 4 Como no es oportuna
repetir aquí los argumentos esgrimidos, sí que parece adecuado esbozar algunas de las
dificultades que se presentan ante enfoques de este tipo y que si no son previamente
explicitades puede suceder que la validez de la construcción teórica plantee a historiadores no
habituados a trabajar con fuentes de estas características algunas reservas de aceptación
respecto al discurso historiografico utilizado.
Brevemente, y simplificando mucho la cuestión, entendemos que existen algunes problemas
basicos en la incorporación de imagenes fotograficas como fuentes documentales para la
historia contemporanea. Por un lado, la historia de la fotografía que ha proliferada, no sólo en lo
últimos años en España, sino en otros muchos países, ha puesto el énfasis en el desarrollo
técnico, las biografías de fotógrafos sobresalientes o la divulgación de imagenes que han
comportada un repertorio culturalmente aceptado como artística. El segundo de los problemas
es la escasa existencia de estudies en los que la imagen en general, y la fotografica en particular,
se integra en una perspectiva mas amplia de analisis histórico. A esto hay que sumar la evidente
diferencia de tratamiento que se precisa en el manejo de la información de las fuentes escritas y
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las fuentes iconograficas y las dificultades por el escaso desarrollo en España de estudies
académicos en esta línea que. retrasan la inserción en la disciplina histórica de estudies metodológicos sobre la imagen fotografica como fuente de la historia contemporanea. Todos
estos factores hacen que sea muy laboriosa para quienes intentamos utilizar este tipo de fuentes
y es costoso el logro de una eficaz introducción en los ambitos historiograficos nuestras
preocupaciones metodológicas. A todo esto hay que añadir una serie de limitaciones, como son
el hecho de la juventud de los estudies sobre analisis y modos de comunicación de las
imagenes, que comenzaron con muchos titubeos y muy colonizados por la lingüística en la
década de los años sesenta, y aun estan en algunos aspectes girando en torno a un debate
circular; y la siempre resbaladiza cuestión del trasvase de conceptes de una disciplina científica
a otra. Así, muchos de los hallazgos en el campo de la Comunicación Visual, presentan matices
importantes cuando intentamos traspasarlos a la Historia Contemporanea. Por razones obvias,
no es posible disponer en las Ciencias Sociales de un sistema codificada de intercambio de
términos. Hay conceptes que pueden presentar diferencias si estamos hablando desde la
Sociología, desde la Comunicación, o desde la Historia. Existen conceptes que pueden tener en
Sociología, Historia o en Comunicación diferentes significades, por lo que su manejo requiere un
cierto cuidado para poder expresar las ideas con rigor. 5
Por los motives expuestos una primera parte de este trabajo va a intentar clarificar algunes
de los fundamentos sobre los que en sí mismo se construye, para, después poder realizar una
revisión de lo que nos dicen los documentes fotograficos referides al tema concreto del retrato
en el estudio a mediades del siglo XIX. Los ejemplos que inteNienen en este trabajo pertenecen
al período de 1860 a 1880, y vamos a intentar realizar una lectura de los valores proyectados en
las imagenes desde una posición estrictamente iconografica. Las fotografías que constituyen el
repertorio utilizado tienen en común una serie de características que podemos sintetizar en los
siguientes puntos:
a) son imagenes fotograficas de personas anónimas y de fotógrafos comerciales modestos.
Esto quiere decir que su misma vulgaridad nos permite hacer generalizaciones dado que son ya
un código cultural y estético insertado en el període referida y no significan los avances o los
puntos de ruptura de unos modos de representación anteriores.
b) son imagenes voluntarias de las personas representadas, dentro de una moda extendida
en este període como fue la Carte de Visite cuyo alcance explicaremos mas adelante
someramente. Esto tiene dos implicaciones inmediatas; por un lado son fotografías hechas y
consumidas por y para la clase media bien que se sentía dentro de los valores de la burguesía,
bien que representaba a este grupo social. Esta autolimitación, excluye a las representaciones
forzosas del retrato policial, o manifestaciones mas tardías como la fotografía popular de ferias
o la fotografía de aficionades. Así como las imagenes mecanicas, y mas limitadas
escenograficamente, del fotomatón.
e) En este sentido hay un juego normativa entre el fotógrafo, que es el autor de la
representación y dispone una serie de estrategias visuales (decorades, posición de las figuras,
punto de vista, etc.), y el representada, que acepta y participa de las convenciones de este tipo
de retrato. Esto significa que estas fotos son posibles de este modo porque son las
convencionalmente esperadas en la época que se hicieron y dentro del ambito comercial en que
se produjeron. En este sentido, el estudio fotografico es una industria que produce unos bienes
culturales para unos usuarios determinades. Productor y consumidor participan de los mismos
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códigos, lo que nos plantea el dilema -que no vamos a tratar en este trabajcr de quien de los
dos extremos existentes entre el producto es el que "impone" sus gustos al otro. Admitimos por
tanto en este trabajo la presencia de un pacto normativa entre autor y representado. 6
d) Este tipo de imagenes, en otro plano diferente al del analisis de la representación social,
tiene que ver con otras factores que, si bien no vamos a desarrollar, sí que deben manifestarse
en esta toma previa de contacto: las fotografías con esta técnica (papel albuminada) este
formato (carte de visite) y este modo de presentación (cuerpo entera) pertenecen a un estadia
estético y técnico de la fotografía. Desde 1839 hasta mediados de la década de los años
cincuenta del pasado siglo, no fue posible la praducción masiva de fotografías ni la multiplicación
de una misma imagen. Las primeras imagenes fotograficas tenían un soporte de metal
(daguerrotipos) que era siempre un objeto único, invertida lateralmente (de ahí que se obligaba
a los retratados a colocar las medallas y condecoraciones en la parte derecha del traje) y era un
producto no multiplicable. Las primeras técnicas de fotografía en papel (calotipo) permitían la
multiplicación, pera ésta era lenta y limitada. Seré. a partir de 1851 con la conjunción de la placa
de colodión húmedo para los negativos, el papel albuminada para los positivos, y las camaras
de objetivos múltiples, lo que permitió la difusión social de este tipo de retratos, a la vez que
propiciaran un drastico descenso de los precios de las imagenes fotograficas que en la etapa
daguerratípica se ofertaban a precios muy altos, lo que había limitada la expansión social de la
fotografía. Autores franceses (Gisele Freund, André Rouille, Jean Sagne) entienden que el marco
política que favoreció este tipo de fotografías fue el Segundo lmperio, pero en el caso britanico
la sociedad victoriana acogió inmediatamente esta modalidad, y sin excepciones notables el
resto de Europa y de los Estados Unidos ya colonizados.
Aclarados estos aspectos iniciales, debemos ocuparnos ahora de otra cuestión que nos va a
permitir desarrallar posteriormente la construcción teórica en lo relativa al estudio fotografico en
la segunda mitad del siglo XIX como espacio de representación de lo burgués. Se trata de
realizar una exégesis sobre un documento fotografico, que, como ya indicamos anteriormente,
presenta la información de modo bastante diferente al texto escrita o a la fuente oral. He elegida
una fotografía realizada en Santander hacia 1861 por uno de los estudios ambulantes que se
instalaban esporadicamente en la ciudad en esta etapa de la Historia de la Fotografía.
Es una imagen vulgar y corriente, como miles de las que se han conservada, de una persona
de cierta edad que se retrata en el estudio, que mira de frente a la camara y que el fotógrafo ha
captada de cuerpo entera y en actitud reposada. Un primer nivel sólo nos informa de las
características morfológicas de este individuo, que desconocemos quién era y a qué se
dedicaba. Observamos también su forma de vestir, austera y oscura, lo que ya nos indica la
pertenencia a una determinada clase social que hace de su modo de vestir un emblema de los
valores de su grupo. Como se ha señalado en un estudio sobre la moda en este período: "e/
abandono de los colores constituye para la burguesía la expresión vestimentaria de su
justificación ideológica y de su legitimidad social. De este modo se afirma todavía mas /as
nociones de decencia, de estuerzo, de corrección de seriedad, de autocontrol como base de
respetabilidad" .7
Comparese esta vestimenta con la que usaba para un acto importante un trabajador
santanderino, Basilio Canales, uno de los muchos peones que trabajó en la construcción del
ferrocarril de Isabel 11 entre 1855 y 1857. Esta diversidad en la forma de vestir entre ambas
personas nos muestra como la ropa era un elemento de diferenciación social mucho mas nítida
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Retrato del peón santanderino Basilio Canales, para un
aJbum enviado a la Reina como recuerdo de las obras
del Ferrocarril de Isabel li. (Ca. 1857)

Retrato de persona desconocida por Planchard y
Lorichón. (Santander, 1861). Formato original "carte de
visite".

entonces que lo que puede ser en la actualidad; y desde luego esta tradición estaba arraigada
ya en el Antiguo Régimen, donde cada grupo social tenía sus signos de identidad reflejados en
el vestir aun cuando las modas fuesen cambiantes.
Pera volvamos a la imagen que nos ha servida de punto de partida. Contemplando esta
fotografía un poca mas globalmente, vemos que la persona retratada esta inmersa en un espacio
mas amplio en el que aparecen una serie de elementos que en este génera fotografico del retrato
se repiten en el període con mayor o menor frecuencia, y tienen que ver en algunos casos con
una concepción estética o con ciertas necesidades funcionales para la obtención de la
fotografía. A primera vista contemplamos una balaustrada en el primer término sobre la que el
retratada apoya su mano derecha, y en la que hay un sombrero de copa, un "fondo" que
repraduce un paisaje bastante recargado de elementos (arbol en primer término, fragmento de
una especie de estatua o pedestal a la izquierda, y ocupando toda el espacio posterior al
retratada se aprecian arbustos y un montículo. En suma, toda una reconstrucción de la
naturaleza, pera de una naturaleza muy particular, una naturaleza ordenada y, evidentemente,
humanizada.
Balaustrada, paisaje pintada, sombrera apoyado y aspecto del retratada nos remiten a una
muy concreta característica de estas imagenes, estamos ante una espacio fingida, ante una
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representación frente a la sociedad a través de un objeto técnico neutro que es la camara y un
creador "neutral" que es el fotógrafo.
Cada uno de estos retratos esta hecho en un espacio falso y teatral, en un estudio fotografico
donde el actor voluntariamente se posiciona frente al operador aceptando todo el escenario que
se dispone para su representación. Escenario que, como mas adelante analizaremos, no es
ajeno al representada, desde el punto de vista ideológico.
Un dato a añadir, antes de ir entrando lentamente en un analisis mas completo de este vulgar
retrato, es el hecho de que estas imagenes eran realizadas para enviar a amistades y a familiares,
y su destino era el al bum de fotos, o dicho en otros términos "la enciclopedia familiar". Un lugar
donde cada familia coleccionaba las imagenes de los seres cercanos pero en el que también
había sitio para una fotografía de los Monarcas, del Papa y de algunas celebridades de la época.
Era pues una colección de retratos que transcendía lo privado. Las cartes de visite se
intercambiaban a lo largo y ancho del mundo, y un album resultaba mas interesante cuanto mas
imagenes contuviese de celebridades, amigos y familiares.
Podemos pues hacer una primera exploración del espacio escenografico de un retrato como
éste, que se articula como un escenario voluntario de representación social, enumerando los
elementos de analisis que explican la imagen:
1) Posícíón del retratada frente a la cé.mara. Tipo de representación: primacia a su figura
personal o a su oficio. El cuerpo entero revaloriza la presencia del individuo, la posición,
ligeramente ladeada, "llena" el espacio de representación dando preponderancia a la figura.
Su vestimenta muestra su pertenencia a un determinada grupo social.
2) Objetos propíos o que configuran características del retratada y que aparecen
fotografiados en el espacío del retrato. Es el caso del sombrero de copa y el bastón. Hay
que pensar siempre que los elementos personales con los que aparece el retratado son
objetos "admitidos" por él y en ocasiones impuestos para explicar mejor su presencia.
3) Elementos decoratívos funciona/es con proyeccíón símbólíca: balaustradas, columnas,
sillas. Su inclusión en la escena cumple varios cometidos: por un lado, facilitan la
inmovilidad del sujeto en un momento en el que aún se necesitaban largos tiempos de
pose por la escasa sensibilidad de las placas fotograficas. Ademas, permiten reafirmar la
apariencia de dominio sobre la escena. Este tipo de soportes ira cambiando en función de
los retratades y el oficio que desempeñan. Las columnas neoclasicas, los pedestales y
todo este atrezzo son signos que proyectan ennoblecimiento sobre la persona
representada. 8
4) Elementos fígurativos con proyeccíón símbólíca: fondos pintados, o neutros.
Representando paisajes, escenas marinas, siempre dentro de las representaciones en
perspectiva y con evocaciones a la naturaleza, y, como ha señalado Jean Sagne, en un
estilo próximo a la pintura del siglo XVIII. 9 Los fondos se explican por una leve necesidad
funcional como es la de enfocar mas facilmente, pero tienen su significada pleno en la
posibilidad de desplegar el mundo dentro del reducido espacio de un estudio. Son, en este
sentido, una afirmación del dominio burgués sobre la naturaleza. Fue precisamente Walter
Benjamín quien advirtió la necesidad que sintió la burguesía de "traer" de nuevo la imagen
de la naturaleza a las ciudades que estaba transformando. Pero esta naturaleza volvía en
forma simbólica, bien en las evocaciones de un fondo de estudio fotografico, bien en los
entretenimientos ópticos como los Panoramas, muy en boga en este período.10
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La disposición del
estudio fotografico y
sus elementos técnicos
y estéticos configuran
un verdadero espacio
simbólico de
representación.

El estudio fotografico es asociado por algunos autores con un lugar laberíntica, como una
especie de santuario donde se celebra un cuito, donde se realiza algo así como un rito de
iniciación social. 11 En esta dirección toman sentido los significades de la recopilación de objetos
que hacen los fotógrafos y que integran en los retratos. Si simbólicamente los pedestales y las
columnas enlazan con la nobleza neoclasica a la que la burguesía se adhiere como si les
perteneciera, esta escenografía entrara pronto en conflicto con el paradigma de la veracidad
atribuido a la Fotografía desde sus orígenes. Walter Benjamín evoca sus recuerdos infantiles en
los que aparecen los omnipresentes albumes fotograficos familiares que "se encontraban con
preferencia en los sitios mas gélidos de la casa, sobre canso/as o taburetes en los recibimientos:
las cubiertas de piel con horrendas guarniciones meté.licas, y las hojas de un dedo de espesor y
los cantos dorados." Mas adelante advierte sobre las voces de protesta que se levantaron en las
revistas especializadas porque: "en los cuadros la columna tiene una apariencia de posibilidad,
pera es absurda el modo en que se emp/ea en la fotografía, ya que normalmente esté. en una
alfombra. Y cualquiera quedaré. convencido de que las columnas de marmol o de piedra no se
levantan sobre la base de una alfombra". 12 La representación fotografica estaba pegada a la
realidad, por lo que lo simbólico debía discurrir por unos límites mucho mas estrechos y
encauzados que los que se permitía a la pintura o al grabado.
Pero alrededor de los estudios fotograficos comenzó a existir a mediados del sigla XIX toda
una industria del simulacro. De hecho, los decorados cinematograficos tienen su origen en los
estudios fotograficos de retrato. Esa necesidad de cada fotógrafo de recrear un espacio burgués
en el que apareciesen elementos definitorios que lo representasen, creó la oferta de falsos
decorados. En uno de los mas famosos libros técnicos sobre fotografía dirigida a los
profesionales, aparecido en París en 1858, y que fue de consulta obligatoria en la época por los
que se dedicaban a esta nueva profesión que estaba en estos momentos consolidandose
definitivamente, el conocido "Tratado General de Fotografía" de Monckoven, se dedican unas
paginas a explicar cómo debe construirse un estudio fotografico. Cuando se refiere al
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amueblamiento interior y a la disposición de los elementos, el autor explica que "hoy se fabrican
trabajos en madera imitando toda clase de objetos, tales como pianos, bibliotecas, columnas,
etc. Estos objetos se compran a muy bajo precio y como son esculpides en relíeve, hacen el
mismo efecto que /os verdaderes. La idea es excelente, como puede apreciarse, pero la
elegancia y el buen gusto de estos objetos deja a menudo mucho que desear. " 13 El estudio ha
ocupado el espacio del teatro en lo referente al decorado, pero es un espacio organizado para
representar y expresar los valores burgueses. Jean Sagne, en su trabajo sobre la evolución de
los estudies fotograficos abunda en esta idea: "Los elementos que intervíenen en el decorado
del retrato, que sirven de cuadro, aparentan /os que ínvaden /os ínteriores burgueses. La única
diferencia esta en la materia. El cartón-piedra, el corcho aglomerada, el yeso, imitan al marmol
o a la madera. Bajo la luz cenital de las cristaleras se construye un mundo compuesto de
elementos facticos, se realiza una representación. " 14
André Rouillé señalaba en una de sus obras citadas, como la facil multiplicación de estas
imagenes por los nuevos procesos técnicos, y el intercambio masivo, jugaren un papel
amplificador en cuanto a la difusión de sus normas estéticas, de su representación ante el
mundo, o, utilizando sus mismos términos, se logró la implantación de "un nuevo orden visual
burgués" .15 La "cartomanía" fue una moda francesa en sus orígenes pero que a finales de la
década de los años sesenta del pasado siglo fue internacional, como ha remarcado el historiador
britanico Asa Briggs en un trabajo sobre los retrates victorianos. 16 De hecho, en muchos albumes
españoles que hemos tenido oportunidad de estudiar aparecen junto a retrates familiares
obtenidos en los estudies de la localidad, fotografías de otras personas vinculadas al dueño del
album que fueron tomadas en Londres, Nueva York, París, La Habana, o cualquier otro lugar del
mundo, y lo mas significativa es que la estética de estas imagenes es muy similar, a pesar de las
diferencias existentes en los modos de vida de cada país. Ciertamente, estamos ante un
mecanisme de normalización en la representación de la imagen social, gracias a la fotografía de
retrato.
Para finalizar esta primera parte, que ha pretendido ser una toma de contacto, y antes de
pasar a estudiar una serie de imagenes concretas que nos van a permitir mostrar valores de
representación o jerarquía social a través de imagenes aparentemente fidedignas, nos gustaría
señalar dos aspectes que, si bien creemos haber esbozado a lo largo de las paginas
precedentes, nos parece que debemos prestarle una atención mas detallada.
El primero de estos aspectes se refiere a que, a mediades de la primera mitad del siglo XIX
(a partir de 1854, con Disderí, para ser exactes), comienza a asentarse una industria artesanal
dedicada a la representación social a través del retrato. Es un tipo de actividad que permite la
contratación de gran cantidad de aprendices y que se configura como un próspero negocio.
Lamentablemente para España, no poseemos datos fidedignes del alcance de esta actividad,
pero los datos de otros países nos permiten comprender que la fotografía pasa a ser una
profesión muy rentable. 17 Los estudies se instalan siempre en los centres de las ciudades y en
los ensanches urbanes. "Los temples de la Fotografía" como se denomina en la época a los mas
famosos estudies como el de Disderí o el de Nadar, ambos en París, son visitades por
emperadores y magnates, por la clase media y por muchos artesanes que pueden pagarse sin
dificultad un conjunto de retrates realizados en cadena por unos operaries que han
compartimentada el proceso desde la toma de la imagen hasta el trabajo de laboratorio.
Precisamente, la gran invención de Disderí fue el formato carte de visite gracias a la modificación
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sobre una camara que permitía al menos cuatro tomas a la vez, y que simplificaba el proceso de
ejecución.
El segundo aspecto que conviene tener presente es que, a pesar de las recurrentes
expresiones de que la fotografía es un arte democratico, esto no debe llevarnos a engaños o a
falsos espejismos. El concepte "democratico" aplicado a la fotografía tiene un gran interés por
otros motivos, que van desde la formación del museo imaginario, hasta la pérdida de "aura", por
utilizar un término Benjaminiano, de las obras de arte debido a la reproducción fotografica
masiva. Pero en la época que nos ocupa, los proletarios no se retratan ante la camara. La única
relación visual entre la clase proletaria y los retrates fotograficos emana de intentes de control
judicial o político que desembocaren en el Bertillonage aún hoy vigente en las comisarías de
policia de todo el mundo. Un trabajo de Christian Pheline 18 mantiene precisamente la tesis de
que la clase proletaria llegó a la fotografía por esta vía, y la incorporación a los habitos sociales
de representarse familiarmente es muy posterior. Esta tesis abunda en que solamente la
burguesía y quienes estan adherides a sus valores ideológicos frecuentan el estudio fotografico
durante una gran parte del siglo XIX. Esta aseveración parece valida para Europa, pero presenta
fisuras en el caso norteamericano. No obstante sí conviene señalar que el retrato, tal y como aquí
lo presentamos, pasó a ser un código colectivo que transcendió las imagenes de las personas
particulares para señalar un estado de salud, de orden o de bienestar. Existe una interesante
colección de fotografías médicas, especialmente referidas a psiquiatría, en las que se muestra al
paciente cuando ingresa en el manicomio; en elias la persona no mira a la camara, tiene el pelo
alborotado, la ropa sucia o desaliñada. Un retrato posterior nos presenta al paciente tras su
curación; lo que nos encontramos es un perfecte retrato de estudio, en el que la persona, pulcra
y bien peinada, adopta la pose esperada en este tipo de
imagenes. 19
En el Antiguo Régimen, el individuo común (nos estamos
refiriendo ahora específicamente al perteneciente al
denominado tercer brazo) y su representación social de
manera individualizada no tuvo cabida por diversos motivos.
Uno de ellos, sin duda, tiene relación con las propias
características intrínsecas de la sociedad estamental donde
la unidad de referencia era el conjunto y no el individuo. Un
segundo motivo lo podemos encontrar sin duda en las
limitaciones de medios técnicos para la producción de
imagenes, fundamentados en el trabajo manual del artista,
que limitaba el volumen de su trabajo. Pero, a mi juicio, hay
un tercer motivo que es el mas importante y puede
explicarnos el tipo de fractura que la ideología burguesa
supone con la tradición. Se trata del significada mismo del
concepte de cuerpo. En la sociedad tradicional, la
apariencia corporal es un espejo en el que se reflejan las
cualidades o defectes de las personas. Hay una relación
directa entre la naturaleza y el cuerpo basado en la
La "fisonomía" de las personas tiene en
"fisonomía". Existe, tradicionalmente, toda una cultura
el Antiguo Régimen una significación
simbólica mas apegada a la naturaleza.
popular transmitida de generación en generación que ha
Grabado fisonómico de 1806.
establecido unas normas de interpretación a partir del
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aspecto fisonómico de cada individuo. Hay signos que son inequívocos, como la espontanea
desconfianza a las personas que carezcan de algún miembro; es decir, que sean cojos, tuertos
o mancos. Otros signos como el color del pelo, de los ojos, la nariz o la forma de los labios, se
prestan a diversas interpretaciones. 20 La novedad en el período que es objeto de nuestro trabajo,
es que esa cultura popular ha sido amortiguada por la aparición de otros modos de
representación del cuerpo a través de un medio técnico como es la fotografía y en un lugar
codificada como es el estudio fotografico. Esto explicaría también la tardanza en acceder el
estrato mas popular a la fotografía de retrato, ya que los nuevos procesos de multiplicación
fotografica a los que mas arriba hicimos referencia hubieran podido poner muy tempranamente
a su disposición este tipo de imagenes por precios accesibles, algo que en el caso español
comenzara realmente a ocurrir a finales del siglo XIX.
Una hipótesis de trabajo sería el establecer una comparación entre el grado de desarrollo
industrial, o de persistencia agrícola, si se quiere, y la incorporación de las clases populares o
proletarias al habito social del retrato. Estamos pues, ante un indicio que nos señala mas la
coexistencia de dos cosmovisiones sobre la realidad; una, sujeta a la cultura popular y en un
lento proceso de dilución, y otra sujeta a los nuevos valores proyectados por la burguesía que
se expresan en un nuevo tipo de representación estandarizada.

Cuatro retratos como analisis de proyección de determinades valores sociales
"La historia de la fotografía no es justamente la historia de las técnicas o de su arte, es sobre
todo una parte de la historia social" 21• Esta idea expresada por el historiador britanico Asa Briggs
coincide con los planteamientos de un grupo cada vez mas numeroso de especialistas que
desean que la imagen fotografica se constituya en una fuente para la historia contemporanea.
Sin embargo, a diferencia de los textos escritos, la información que suministran las imagenes
fotograficas no sólo esta en relación con su aspecto o apariencia, también es necesario
incorporar aspectos relatives al desarrollo técnico de la fotografía en el momento en que se
realizó la imagen, así como los valores estéticos que servían de referencia. Una fotografía no
puede ser entendida ni analizada adecuadamente sin incorporar estos parametros. Una imagen
fotografica, cualquiera que sea su naturaleza tècnica o su contenido, no es una construcción
mental o ideológica de un individuo concreto, es sobre todo una estrategia, una posición frente
a la realidad , a la que el fotógrafo esta siempre encadenada. La interrogación primera del
historiador ante una imagen tiene que surgir en dos direcciones, ¿para qué o para quién se hizo
la fotografía? ¿Por qué escogió esta posición (este encuadre) frente a lo representada? De
alguna manera estamos reproduciendo con otros términos la clasica crítica interna del
historiador ante cualquier tipo de fuentes. Una fotografía esta adherida a su referencia que es la
realidad; pero no es la realidad, sino una reconstrucción elegida entre muchas por el autor de la
imagen.
En esta segunda parte vamos a intentar analizar cuatro fotografías diferentes y extraer de elias
algunos de los valores proyectados en su contenido. Es, de alguna manera, una metalectura,
indagando mas alia de la simple apariencia. Un historiador no es ajeno a este tipo de postura
ante cualquier fuente. Salvo los aficionades o los ingénuamente anclados en el mas trasnochado
positivisme, ningún historiador transcribe sin mas los documentes que utiliza, sinó que analiza
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una serie de relaciones internas existentes en los mismos, y que reexplican su significada a los
ojos de la historiografía.
Por ello estas imagenes que veremes en las paginas siguientes no sólo muestran lo externo,
sino que nos suministran algunes de los valores ideológicos proyectados por las personas que
posan ante la camara. Ya hemos explicada suficientemente en las paginas precedentes el
significada de la fotografía de estudio y su naturaleza mas profunda, que no es otra que la de
ser un acto de representación. Una matización que creemos convenients en estos mementos y
que nos parece valiosa para iniciar el analisis de cada una de las imagenes seleccionadas, se
refiere a la fotografía de retrato como género iconografico. Su acotación destruye la idea
preexistents de que un tipo de analisis concreto, como el que vamos a aplicar en este caso, es
una "receta" para todo tipo de documentes fotograficos.
La fotografía, como es sabido, permite la captación analógica de situaciones reales gracias a
la física (camara oscura) y la fotoquímica (materiales sensibles). Lo captado aparece
perfectamente reconocible y puede ser admitido como muy verosímil respecto a los objetos de
referenda. A partir de este principio, la utilización del sistema fotografico permite la obtención de
infinites tipos de imagenes, cada uno de ellos determinades por una intencionalidad precisa.
Esto significa que si la fotografía es una imagen tomada a través de un microscopio o una
imagen de las obras de la construcción de un puente, por poner dos ejemplos extremes, su
validez para el trabajo historiografico esta limitada por la pertinencia de manera directa, pero por
el contexto de la imagen de un modo mas difuso. En un nivel operativa, las fotografías se
clasifican en géneros; así, existen fotografías científicas, (una aproximación a un fragmento de
hormigón, por ejemplo), creativas (una representación intencional compuesta por el autor
siguiendo pautas culturalmente admitidas como artísticas, como un bodegón, por ejemplo) y
fotografías de reportaje, extraídas de la realidad ya sea de forma casual o premeditadamente.
Hay muchos mas géneros que presentan complejidades de clasificación. Existen imagenes
aparentemente reales pero basadas en la ficción (como las fotografías de D. Quijote realizadas
por Ocharan a principies de este siglo, por ejemplo, imitando el género de la pintura historicista)
y fotografías como las de retrato, que estarían cercanas al reportaje, pero que tienen sus propias
reglas constructivas, su repertorio simbólico especifico, y sus limitaciones espaciales como ya
hemos explicada anteriormente.
Todo esto significa que cada fotografía debe ser analizada desde su misma realización, y esta
razón de su existencia debe ser contextualizada. Una fotografía de una ciudad que, por ejemplo,
fue tomada con el objetivo de ser obsequiada a la Familia Real, presenta unas limitaciones
expresivas no manifiestas en la imagen, pero sí presentes en la génesis de su realización . Esto
debe ser conocido o por lo menos explorada por el historiador cuando incorpore esta fuente a
su discurso historiografico.
Algo similar ocurre en el caso de los retrates, y especialmente de los retrates que aquí nos
van a servir de ejemplo. El retrato es un acto voluntario por parte del cliente, como ya dijimos
mas arriba, pero también esta sujeto a unas pautas normativas y a una intencionalidad precisa.
No conocemos quiénes eran ni a qué se dedicaban las personas de las cuatro fotografías que
mostramos a continuación. Han aparecido en diversas colecciones privadas y "sabemos" que
se retrataren con el· fin de enviar sus imagenes a personas de su entorno afectivo. También
tenemos presente que, en la negociación entre fotógrafo y cliente para la obtención de la
imagen, es el fotógrafo el que como técnico dispone el resultada final, que es el que podemos
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N.o 1. Fotografia realizada por Carbonell (1874)

N.0 2. Fotografia de Q. Toledo (Madrid). Retrato de
una adolescente. (Ca 1879).

analizar. Pero el fotógrafo, inmerso en unas reglas sociales y culturales, y sujeto a un esquema
comercial, no violenta las normas del cliente, en todo caso las modifica levemente pero nunca
se enfrenta a elias.
La primera imagen que vamos a analizar fue realizada en Matanzas (Cuba} en 1874, y nos
muestra a una persona sentada en una silla junto a una mesa en la que se han colocado trozos
de azúcar de caña, que él sostiene con la mano para impedir que el conjunto se desbarate. Salvo
el nombre del autor de la fotografía y el año de su realización, no disponemos de mas
información externa complementaria, por lo que debemos pasar a examinar la información
interna que nos suministra el retrato.
Una de las primeras cosas que llama la atención, puesto que se contrapone a la imagen que
nos sirvió de ejemplo inicial, es el aspecte de la vestimenta del retratada. No parece un burgués,
o no se representa como tal, mas bien parece un profesional que se fotografía con los productes
que tienen relación con él para que esto sea visto por las personas a las que enviara la fotografía.
El sombrero en el suelo es un recurso estético del fotógrafo para componer la imagen en
diagonal y completar el espacio de representación, de un modo tal que la escena quede
visualmente compensada. El sombrero en el suelo no es un detalle inocente; un burgués nunca
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N.0 3 y 4. Posiciones dominantes en la vida cotidiana y su reflejo en la representación fotografica.
lzquierda: fotografía de Bustamante (1877). Derecha: fotografía de Leao y Dublan (1865).

permitiría que su sombrero de copa apareciese fotografiada en el suelo del estudio, pues sería
un signo en cierto modo degradants. De hecho, en las fotografías de estudio en que aparece el
sombrero, la persona lo lleva en la mano o esté. apoyado sobre la balaustrada o cualquiera de
los elementos del estudio, pera nunca en el suelo.
Otro elemento característica de esta imagen, y que se proyecta sobre la persona
representada, es la ausencia de fondo. Esta austeridad visual nos da indicios sobre la categoría
social del personaje. Las referencias a la naturaleza en los fondos fotogré.ficos estan muy
vinculadas a la procedencia urbana de los retratados. Tanto la silla como la mesa cumplen un
papel meramente funcional, puesto que permiten facilitar la muestra de los objetos con los que
el retratada desea representarse.
La fotografía número 2, de las cuatro que hemos seleccionada, fue realizada por O. Toledo
en Madrid, no tiene fecha en la imagen, pero calculamos que fue realizada a finales de la década
de los años setenta. El formato es el mismo que en la anterior (carte de visite) y la fotografía
contiene diferencias visuales muy acusadas respecto a la anterior.
Lo mas llamativo de esta fotografía, es la escenografía recargada, que anula visualmente a la
persona retratada. De hecho, una de las mé.ximas que pregonaban los difusores de la fotografía
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de estudio como Disderí, era que cada una de las fotografías debía reflejar la individualidad de
la persona. Esto nunca llegó a ser cierto, puesto que las imagenes operaran como símbolos
codificades, tal y como hemos intentada explicar en la primera parte de este trabajo. Pera en
este caso en particular, la escenografía excesiva llama mas la atención que la propia persona que
es, finalmente, el objeto principal de todo retrato.
¿Como es posible interaccionar las características de la persona retratada con la
escenografía? Parece evidents que los elementos culturales del fondo intentan revalorizar a la
persona, dirigiendo su significación hacia la calidad cultural que supone el hecho de que la
representada sea una persona interesada por la música. Ciertamente la imagen, tal y como fue
tomada por el fotógrafo, simula falsaments una acción real. La adolescents ha sido
"sorprendida" en su tarea de tocar el piano: el libra de música abierto y su mano izquierda sobre
el teclado son indicies retóricos que refuerzan la certificación de que ella es realmente una joven
culta.
En un analisis mas preciso, habría que incorporar matices mas sutiles sobre el grada de
importancia que la burguesía y la clase media asignaban en esta época a la posesión de
destrezas culturales por parte de las mujeres que estaban destinadas exclusivamente al
matrimonio. En este sentida, la imagen que nos ocupa funciona como una verificación de que
esta adolescents cumple los requisitos esperades de su estatus social.
Una última cuestión que no podemos obviar en analisis de este tipo, es si esta imagen esta
producida exclusivamente para una determinada persona, o si una escenografía tan directa
forma parte de una moda, por parte del fotógrafo, que repite constantemente. Dado que esta
fotografía ha aparecido aislada en una colección y no en el archivo del fotógrafo, desconocemos
este dato. Si la escenografía fuese repetitiva por el fotógrafo nos encontramos con que esa
moda visual, impuesta por el profesional a sus clientes, es primordialmente un eco de una
convención generalizada en la sociedad del memento. Si la imagen fuese única -lo que no
creemos en absoluta, por razones largas de explicar, pero que en primera instancia tienen que
ver con la misma estructura comercial del negocio fotografico- en ese caso la fotografía no
alteraría su sentida dentro de la indagación de los valores mentales de un grupo social, pero sí
descargaría en los padres de la persona retratada la intencionalidad de la imagen.
Las dos últimas fotografías que hemos seleccionada vamos a analizarlas conjuntamente. Se
trata de una modalidad no abordada anteriormente a lo largo del texto. Dos retrates de pareja
que, como vemos a simple vista, pertenecen a dos grupos sociales bien diferentes, y a dos
edades distintas.
La primera de elias, la de la joven pareja, fue realizada en Santander en 1877 por un fotógrafo
llamado Bustamante, y la segunda fue realizada también en Santander por Leandre y Dublan
hacia 1865.
Ya hemos tenido oportunidad de valorar anteriormente algunes aspectes del estudio como
espacio de representación social. Aquí se repiten de nuevo algunas de las características
generales: el tipo de vestimenta nos informa de la procedencia del grupo social, la ausencia o
no de fondo pintada no da pistas sobre el entorno urbana o rural de referencia al que pertenece
la persona representada. Pera lo que mas nos interesa en la comparación de estas dos
imagenes es precisamente la posición de los retratades, que, en mi opinión, informa
perfectamente de los valores mentales que poseen sobre el dominic en el vínculo conyugal.
En la fotografía de la izquierda, que representa a una pareja adherida a los valores de la
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burguesía, el hombre es el que ocupa la mejor posición, la posición sentada; y la mujer queda
de pie, apoyando su mano izquierda en el hombro de su esposo. Hoy, si este tipo de fotografías
se hicieran, la mujer ocuparía un lugar mas favorable. Es una norma de cortesía social dejar a la
mujer los mejores lugares, dejarla entrar primera a ella en una estancia, etc. Pero en esta
fotografía es el hombre el que esta sentado afirma su primacía en la red social frente a la mujer.
Hay que añadir que este tipo de representaciones son muy comunes en la época, y que esta
fotografía no supone un caso excepcional.
La imagen de la derecha, realizada unos años antes por otros fotógrafos, muestra a un
matrimonio de cierta edad, cuyas vestimentas no tienen que ver con las características de la
burguesía. El fondo es neutra, y es la mujer anciana la que ocupa la posición preferente, a
diferencia de la fotografía anterior. Aunque desconocemos sus nombres o su profesión es
plausible que sean personas vinculadas al artesanado o a la pequeña propiedad de la tierra. Su
escala de valores se refleja también en la representación fotografica, en aspectes tan sutiles
como quién posa sentado y quién posa de pie.
Este trabajo sobre el retrato fotografico como espacio de representación social ha pretendido
aproximarse al estudio de las actitudes mentales desde una perspectiva mucho mas aparente,
como pueden ser las imagenes fotograficas, pero a la vez mucho mas compleja que la que se
desprende del manejo de fuentes escritas. Es evidente que el documento fotografico, para una
correcta interpretación de sus contenidos, debe ser apoyado con unos profundes
conocimientos de la época en que dicha imagen se produce.
Como toda aproximación a un tema poco explorada, somos conscientes de que éste es un
punto de partida para una indagación mas profunda. Si en las paginas precedentes hemos
conseguido transmitir la idea de que la imagen fotografica puede ser un documento valido para
la historia contemporanea, y que las meras apariencias visuales no son concluyentes en la
interpretación histórica de la fotografía, nos damas por satisfechos en el empeño acometido.

NOTAS
1. El concepto de la imagen fotografica como un espejo de la realidad, apareció en los primeros días de enero de 1839
en la prensa parisina, pero fue inteligentemente difundida por el escritor francès Juies Janin en un célebre artículo
que se publicó en muchos países. Janin, intentando explicar la naturaleza de la invención de Daguerre escriba:
Rgurémonos ahora que el espejo ha conservada la impresión de todos los objetos que se reflejan en él y
tendremos una idea casi completa [de lo que es el] daguerotipo". Este texto se publicó tambíen en castellano en:
"Gaceta de Madrid". Madrid. Viemes, 22 febrero 1839 n.• 1.560. Pags. 3 y 4. Desde entonces, y hasta nuestros
días, ésta ha sido una de las relaciones mas recurrentes que se ha utilizado para explicar la principal característica
de la imagen fotografica en contraste con otras técnicas manuales de producción de imagenes.
2. La idea de mapa que explicaremos a lo largo de este texto no tiene relación con la que E. H. GOMBRICH desarrolla
en su cèlebre artículo: "El Espejo y el Mapa: Teorías de la representación pictórica". En: La imagen y el ojo. Ed.
Alianza Forma. Madrid 1987 . Paginas 163-201. De todos modos recomendamos su lectura por la interesante
perspectiva que proporciona del problema de la representación visual desde dos principies tan diferentes y a la
vez tan complementaries.
También desde la antropología se ha intentada teorizar sobre la utilización de la fotografia como un mapa. Este
es el caso de John y Malcom COLLI ER en el libro: Visual Antropology. Photography as a Research Method. Ed.
University of New Mexico Press. Albuquerque 1986. Pero sus planteamientos difieren sensiblemente de los que
desarrollaremos en este trabajo.
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3. Las propias autolimitacionse impuestas en este trabajo y el deseo de centrar el enfoque del mismo, nos impiden
entrar a discutir problemas conceptuales como la denominación de burguesía para designar genéricamente a
toda el conjunto social que se apone a proletariado. Hay que pensar en que este término puede ser mucho mas
nítida en países como Francia para este período, pera mucho mas difusa en el caso español. La existencia de
una clase media asociada a los valores burgueses y un artesanado que no se siente proletario por un lado, es un
factor que no puede ser dejado de lado en un estudio preciso. lgualmente no podemos obviar trabajos recientes
como el de José ALVAREZ JUNCO sobre la figura de Lerroux (El emperador del Para/ela. Ed. Alianza. Madrid
1990.) Nos confirma que en la sociedad española de finales del XIX los valores aristocraticos tenían aún una gran
vigencia en la mentalidad de los conjuntes sociales no proletarios.
4. Especialmente: "La imagen como fuente de la Historia contemporanea", en: Revista de Historia de la Fotografía
Españo/a, no. 2 y 3. Ed. Sociedad de Historia de la Fotografía Española. Sevilla. Años: 1990-1991. También: "La
Fotografía como Fuente de la Historia Contemporanea: Las dificultades de una evidencia" en Jornades sobre La
imatge i la Recerca Histórica . Ajuntament de Girona. 14 al 16 de noviembre. 1990. Pàgs. 167-178. (lmagenes:
paginas 145-146).
5. Sin animo de ahondar en este tema, que en sí mismo tiene que ser objeto de una atención específica dentro de
los problemas metodológicos que el analisis histórico plantea, sí que es necesario decir que existen trabajos de
reflexión sobre el pape! de la Historia de la Fotografía,tal y como se concibe hoy intemacionalmente. No hay que
olvidar que la fotografía también es un objeto artística subsumida en el mercado de compras y ventas, y de críticos
e historiadores que han revalorizado autores y fenómenos, en ocasiones, por intereses comerciales. Sobre este
tema, y como síntesis del debate sobre el pape! que la Fotografía debe hacer en el campo histórico existe un
magnífica trabajo de Laurent ROOSENS, publicada en el Congreso celebrada en el National Museum of
Photography, Film & Television de Bradford en 1985. Véase: "Which history of photography?". Proceedings and
Papers of the European Society for The History of Photography. (1985). Pags. 82-95. Para una aproximación a
este debate desde la historiografía española véase de Bernardo RIEGO: "De la Fotohistoria a la Historia con la
Fotografía". En: Fotografía y métodos históricos. Ed. Aula de Fotografía Universidad de Cantabria I Universidad de
La Laguna. Santander 1994. Paginas 11-37.
6. Este presupuesto no impide estimar las retroalimentaciones existentes entre el fotógrafo de retrato como
productor de una imagen, y el cliente como actor, y a la vez como impositor de sus propios gustos. La fotografía
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L'ARXIVER I LA DESCRIPCIÓ DE LA IMATGE FIXA
M. Àngels Suquet í Fontana
1 . La unitat documental i els nivells de descripció
Quan ens posem a tractar un conjunt de documents i hem d'omplir unes fitxes, la primera
qüestió que hom ha de resoldre és determinar l'objecte de descripció, i quines són les unitats
documentals. Entengui's per unitat documental allò que informa sobre un assumpte concret. En
les imatges, com en els documents, trobarem bàsicament dos tipus d'unitats documentals:
- unitats documentals simples
- unitats documentals compostes

Les unitats documentals simples són cadascuna de les imatges
Les unitats documentals compostes són aquelles formades per més d'una imatge. N'hi ha de
dos tipus:
-les imatges associades, o sigui imatges que tenen pràcticament el mateix contingut
iconogràfic, amb lleugeres variacions d'angle, perspectiva o de moviments, gairebé com si
fossin una seqüència cinematogràfica sobre una mateixa escena. Les imatges associades
són aquelles que admeten exactament la mateixa descripció en qualsevol camp de la fitxa.
L'exemple més clar d'imatges associades són les imatges bessones, o sigui, aquells retrats
d 'estudi o fotografies de paisatges d'un mateix autor que, a primer cop d 'ull, semblen
idèntics i que, de vegades, només pots distingir amb una observació al detall. Un segon cas
d'imatges associades és aquell conjunt de diverses imatges en les quals es retrata una
escena sencera i la resta d 'imatges en donen detalls i visions parcials. En aquest cas, la
imatge que conté la màxima informació és la imatge principal, aquella a partir de la qual
elaborem la fitxa. La resta de les imatges són secundàries, i pengen de la fitxa amb la
descripció de la imatge principal.
-els reportatges, són unitats documentals que informen a bastament sobre un assumpte. De
vegades la seqüència d'imatges del reportatge representa un argument amb un principi, un
nus i un desenllaç o final. Altres vegades, les imatges iHustren un tema, però sempre es pot
acotar el seu abast.
Totes tres unitats poden ésser objecte de descripció d'una fitxa. D'aquestes tres unitats
documentals, l'única que pot incloure les altres dues és el reportatge. De tal manera que,
encara que podem descriure cada reportatge amb una única fitxa, recollirem més
informació si anem fitxant dintre seu les unitats documentals inferiors.
Un cop definides les unitats documentals, cal examinar quins són els principals sistemes per
a la seva reunió o convergència en un únic grup de documents. Trobem que bàsicament són
cinc:
- col·leccionisme
-activitat d'un fotògraf afeccionat
-activitat d'un fotògraf professional
-activitat d'entitats, institucions i empreses
- competències i funcions de les entitats i organismes públics
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Les col-leccions són aplecs de documents o imatges després de la seva producció, en funció
dels criteris o capricis d'una persona. L'activitat d'un fotògraf afeccionat respon a la dinàmica de
la pròpia existència, la qual gira entorn d'uns esdeveniments festius, sòcia-religiosos i familiars,
que es van repetint anualment, i a actes i fets relacionats amb la feina, els passatemps i les
vacances. En aquest cas els documents i les imatges es van generant a mida que es realitzen
unes activitats totalment tipificables, encara que quotidianes. L'activitat professional de fotògrafs,
i
entitats, institucions i empreses, genera documentació i imatges en funció dels seus s~rvei
especialització. Els documents així reunits es produeixen entorn d'unes activitats però aquest
cop amb finalitats econòmiques (tot i que, paral-lelament, també podem trobar imatges pròpies
de la vida privada). Finalment, també generen imatges les entitats i organismes públics en
l'exercici de llurs funcions. Aquests darrers donen lloc a documents que han nascut de manera
regular, vinculats a la resolució d'assumptes concrets i de competència d'aquests organismes.
Si comparem aquests cinc orígens d'agrupacions de documents, veiem que la primera es
diferencia clarament de les altres quatre. Les col-leccions reuneixen els documents a posteriori
de la creació d'aquests, els ama del seu context natural per organitzar-los de manera arbitrària,
la qual cosa no implica que els integrants d'una col·lecció no tinguin una relació lògica i
ordenada. En la resta de sistemes plantejats, el conjunt de documents es va generant
paulatinament i en relació amb unes activitats concretes sense les quals no podria néixer. En
aquests casos, l'agrupació documental és de gènesi simultània a la dels documents. Els grups
de documents en imatge així generats poden rebre el nom de fons des del punt de vista
arxivístic.
Si recordem el concepte de sèrie documental, conjunt de documents d'igual procedència,
resultat d'una mateixa funció o d'una mateixa activitat, i que poden tenir la mateixa forma, llavors
ens adonem que aquesta subdivisió dels fons de documents també es dóna en els fons
d'imatges. Si mirem dins cadascuna d'aquestes sèries d'imatges, sigui quina sigui la via de
creació del fons, trobem que les unitats documentals fan referència a diferents assumptes o
temes, igual com passa amb els documents escrits. I, de la mateixa manera que en aquests, les
unitats documentals, dintre de cada sèrie, es poden ordenar segons diferents criteris: alfabètic
de clients o interessats i de llocs, cronològic etc. Cal remarcar que tot sovint les sèries de
documents en imatges van associades a sèries de documents textuals, especialment en fons
d'imatges privats i en els d'organismes i entitats de l'administració.
Un cop definides les unitats documentals i vista la manera com s'agrupen, cal veure quin nivell
de descripció els és més escaient, la catalogació o la inventariació.
Segons la definició arxivística de catalogació, descripció analítica document per document en
funció de la seva forma i el seu contingut, sense tenir en compte el fons o la sèrie a la que
pertanyen, qualsevol imatge és catalogable, independentment de la seva pertanyença a un fons
o a una col·lecció, igual com es dóna en els documents textuals.
Segons la definició arxivística d'inventari, descripció analítica per sèries, només són
inventariables els fons d'imatges, car només en aquests es donen les sèries. Tanmateix, la
riquesa del contingut de les imatges demanarà tard o d'hora la descripció catalogràfica dels
documents en imatge generats en sèries. Per això a partir d'ara ens referirem exclusivament a la
catalogació dels documents en imatge.

236

L'arxiver i la descripció de la imatge fixa

2. Mètode de treball i fitxa descriptiva
Abans de desenrotllar un mètode per a la descripció dels documents en imatge, cal avaluar quins
són els usos o utilitats pels quals ha de servir. En funció d'aquests objectius podem establir quina
mena d'informació cal recollir en una fitxa de treball. Un cop marcades les línies bàsiques de
contingut d'una fitxa, es defineix el mètode general de treball, els nivells als quals pot arribar.
Finalment cal distribuir tota la informació de manera normalitzada i sistemàtica en la fitxa, amb
una forma ja definitiva.
2. 1. Objectius de la descripció i estructura general de la fitxa

L'estructura bàsica de la fitxa descriptiva de la imatge es comença a dibuixar en funció de les
tres finalitats perseguides pel tractament arxivístic de qualsevol tipus de documentació, textual,
gràfica o en imatge. Primerament l'arxiu procura conservar la documentació, mantenint-la en
unes condicions òptimes per garantir la seva perdurabilitat màxima. En segon lloc, l'arxiu
estableix un sistema organitzat d'emmagatzematge per localitzar-la de manera ràpida i
inequívoca. Finalment l'arxiu facilita instruments que recullin la informació dels documents per
gestionar-la i subministrar-la als investigadors. Per tant, la fitxa ha de contenir, d'entrada, tres
blocs d'informació en relació al document:
- Dades d'identificació
- Dades físiques
- Informació o missatge
Dades d'identificació: serveixen per integrar la unitat documental en el conjunt de l'arxiu i a
la vegada individualitzar-la unívocament per a la seva posterior localització. Aquestes dades
consisteixen en un número de registre únic per a cada document, la signatura topogràfica per a
la ubicació en els dipòsits de l'arxiu i el nom del fons o col·lecció al qual pertany el document. A
més, cal indicar quin tipus d'unitat documental descriu la fitxa, si és simple o composta, i, en
aquest darrer cas, si es tracta d' imatges associades i quantes, o si és un reportatge i quin
nombre d'imatges el formen.
En aquest apartat cal que constin també les referències que duia el document abans d'ésser
integrat a l'arxiu, testimoni de la gestació del fons o col·lecció a què pertany i de l'ordre amb què
es conservava. Aquesta informació és especialment valuosa en el cas dels documents en imatge
igual com en els documents textuals, perquè permet relacionar el document amb el seu context
originari, la qual cosa permet comprendre'! millor per al seu estudi. Amb aquest propòsit cal
recollir codis de sèries i números d'expedient, o números d'ordre segons si tractem un fons o
una col·lecció.
En el cas que en l'arxiu es reprodueixin sistemàticament les imatges en negatius, per tal de
fer-les accessibles sense haver de recórrer cada vegada a l'original, hi haurà un camp destinat a
contenir el número d'aquest negatiu.
Dades físiques: serveixen per conèixer les condicions d'emmagatzematge requerides per les
imatges, i per fer recerques sobre història de la fotografia. Informen sobre la tipologia i l'estat de
conservació del document. En el cas dels documents en imatge fotogràfica, la tipologia està
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relacionada amb el procediment fotogràfic i el suport. També ha de constar el format, en cas que
sigui estandarditzat, i el color. Finalment és interessant que quedi constància dels tractaments de
restauració a què han estat sotmeses les imatges deteriorades.
Informació o missatge: serveix per seleccionar imatges en funció de les necessitats de les
consultes, i recuperar les seves referències per a la seva localització. Conté el buidatge del
contingut del document. Les dades contingudes en aquest apartat de la fitxa són les més
decisives per al bon funcionament de l'arxiu i són, a la vegada, les de més difícil
sistematització.
D'aquests tres blocs bàsics, els dos darrers descriuen el document en si mateix, suport i
missatge, mentre que el primer el descriu en relació amb la resta de documents integrants de
l'arxiu. Per això i per no estendre'ns massa, ens centrarem en els apartats que fan referència a
la descripció en el sentit més purista de la paraula.

2.2 Les principals operacions de la descripció

Per reunir la informació requerida i descriure els documents, cal recórrer a dues operacions
bàsiques:
-Anàlisi
- Indexació

2.2.1. L'Anàlisi
Consisteix a interrogar el document en relació als dos aspectes abans esmentats, físic i de
missatge. Per tant, haurem de fer dos tipus d'anàlisi:
- Anàlisi física o morfològica
- Anàlisi iconogràfica
L'Anàlisi física o morfològica serveix per determinar què és el document com a objecte en sí
mateix i la situació en què es troba. En el cas de la imatge hem d'arribar a identificar tipologies,
procediments, suports, formats i color. Aquest tipus d'anàlisi requereix coneixements tècnics i
d'història de la fotografia, la qual cosa representa un grau de dificultat considerable per l'arxiver.
Tanmateix, pel que fa referència a l'estat de conservació i als tractaments a aplicar en cas de
deteriorament de les imatges, aquests camps han d'estar reservats a un tècnic conservador
especialitzat.
L'Anàlisi iconogràfica serveix per determinar de què tracta la imatge, quina és la informació
que conté. En el cas dels documents en imatge parlem d'anàlisi iconogràfica perquè el codi a
través del qual ens arriba el missatge són icones. Per interpretar les icones i traduir-les al
llenguatge verbal, recorrem a les preguntes qui, què, com, on i quan . En respondre aquestes
qüestions, destriem tots els elements o conceptes del contingut o missatge. Si posem la qüestió
de o per qui I què I on I quan en relació a cadascun dels elements de contingut determinats,
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llavors obtindrem la informació relacionada amb aquests, més o menys rellevant en funció de si
és visible o no en la imatge.
En fer aquesta anàlisi, hem de deixar de banda tota aquella informació que prové de la
suggerència de la imatge i no del seu estricte contingut. A més, cal tenir en compte sempre que
la percepció d'aquest serà parcial, i que molts aspectes s'escaparan en funció de la receptivitat i
de la formació de la persona que està mirant la imatge, les quals fan que, instintivament, es fixi en
les coses que li agraden o en les que coneix. Dit d 'una altra manera, com més coneixements es
tenen, més fàcil és entendre tots els elements retratats en les imatges. En principi, la percepció
del contingut d'un document en imatge és senzilla i ràpida, perquè les icones representen
exactament la nostra realitat, allò que veiem cada dia. Tanmateix, quan més allunyada està una
imatge del nostre espai i del nostre temps, més jeroglífica pot esdevenir als nostres ulls.
En aquesta operació de la descripció, podem distingir dos estadis o nivells:
- Anàlisi semàntica de la iconografia, o comprensió de la imatge (p.e. en una imatge entenem
casa, carretera i ciutat; o processó marítima, estiu i platja).
- Identificació del referent o realitat concreta que retrata imatge (p.e. en una imatge
identifiquem casa Ensesa, carretera Barcelona i Girona, any entre 1924 i 1945; o 24 de juliol,
any 1916 i platja de Santa Cristina).
La diferència més gran entre els documents en imatge i els documents textuals està en les
possibilitats d'identificació del referent que ofereixen uns i altres. Les imatges permeten sempre
la identificació de la realitat que documenten, perquè la reprodueixen exactament, amb tota la
riquesa de matisos que aquesta ofereix. Encara que la identificació pot ser més o menys
laboriosa, sempre hi ha la possibilitat de realitzar-la mitjançant el mètode comparatiu (amb altres
imatges o amb la pròpia realitat). En canvi, els documents escrits només permeten la identificació
del referent del missatge quan aquest s'explicita en el text. I, tot i quan aquest s'especifica, la
riquesa del contingut del document és molt menys rica que quan aquest és una imatge.
Certament que les imatges poden ser falsificades o manipulades com els documents, llavors
correspon a la crítica determinar el grau de fidelitat al referent que tenen les imatges.

2.2.2. La indexació
Un cop feta l'anàlisi, i havent mirat d'arribar al màxim nivell d'informació, cal expressar les
dades mitjançant un lèxic regulat, els descriptors, i uns criteris uniformes. Per a la descripció
física de la imatge hem d'emprar la terminologia dels tècnics en fotografia. Per a l'anàlisi
iconogràfica, i en relació amb cadascun dels seus dos nivells proposats en el punt anterior,
tindrem dos tipus de descriptors:
-Descriptors temàtics o comuns, corresponents al nivell de l'anàlisi semàntica (P.e. indexem
edificis-habitatges-cases, xarxa viària-carreteres-nuclis urbans-ciutats; o bé festes majorsactes religiosos, processons, estacions de l'any-estiu, paisatges costaners-formes
topogràfiques, platges)
- Descriptors onomàstics o propis, corresponents al nivell de la identificació del referent:
topònims, antropònims etc. (Per exemple, indexem Girona-Gironès, 1/ gener/ 192431/desembre/1945; o bé indexem Santa Cristina- Lloret- Selva, 24/juliol/191624/juliol/1916)
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De totes aquestes operacions del procés descriptiu de les imatges, l'anàlisi física està ben
acotada i, per tant, les diferents possibilitats que resulten de la interrogació de l'objecte, ben
definides. No desenvoluparem llistes de tipus, suports, formats i colors. Ens centrarem en la
descripció del missatge, obtinguda mitjançant l'anàlisi iconogràfica amb els seus dos nivells, i la
seva indexació. Distribuirem sistemàticament tot el contingut que anem buidant de la imatge en
uns camps, dins de l'apartat de la fitxa que hem anomenat informació o missatge. A partir d'ara
la constant serà discriminar la informació que anem obtenint, de manera que sempre distingirem
entre el que és representatiu de la imatge i el que és accessori. Això permet fer dos nivells de
recerca sobre un tema: un de selecte i un de més exhaustiu. En funció d'aquest criteri, els camps
s'aniran agrupant en parelles que contenen el mateix tipus d'informació, dins de les quals un
conté l'element principal i l'altre conté el/s secundari/s.

3. La descripció del contingut o missatge
3.1 L'anàlisi iconogràfica i els seus camps relacionats

El primer examen d'un document en imatge serveix per respondre una sèrie de preguntes
bàsiques, que ja hem enumerat en parlar de l'anàlisi iconogràfica, i que ajuden a localitzar i
destriar tots els elements del contingut i la informació relacionada. Espontàniament, i com a fruit
d 'aquesta lectura, fem un resum del contingut de la imatge que anomenem descripció. Aquesta
consisteix en l'explicació total i minuciosa de tot allò representat en la imatge. És de gran utilitat
en bases de dades documentals, perquè permet controlar i recuperar tots els detalls que
apareixen en la iconografia. La descripció es pot desenvolupar en funció d'un senzill guió, molt
útil i potser massa evident:
- definició de l'escena i el seu marc en general amb una expressió sintètica
- enumeració de tots i cadascun dels elements que apareixen en la imatge, seguint la seva
disposició:
- en profunditat {primer pla, segon pla i fons)
-en sentit horitzontal (esquerra-centre-dreta)
- en sentit vertical (inferior-superior-angles)
D'aquesta manera assegurem el màxim detall i objectivitat en la descripció, que si no és
sistemàtica, corre el perill de reflectir només allò que a nosaltres ens ha cridat l'atenció. En
aquest camp es poden utilitzar les expressions i el lèxic del llenguatge natural. Tanmateix, per
economitzar memòria i condensar la informació, hem d'utilitzar un estil senzill i objectiu:
- evitant nexes i subordinacions,
-emprant un llenguatge ric (adjectius, substantius i verbs) però sense expressions d'opinió,
- emprant un llenguatge precís per identificar exactament els elements de les imatges.
Un cop elaborat aquest resum del contingut, i per tant, reunides totes les dades informatives,
estem en condicions de posar un títol escaient a la imatge. El títol serveix principalment per a fer
llistats i elaborar catàlegs. El títol, a més, permet recuperar totes les fotografies que integren un
reportatge, si hem fraccionat aquesta unitat documental en unitats documentals simples i
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imatges associades per tal d'aprofitar més la informació. Totes aquelles unitats documentals que
trobem dins d'un reportatge duen un títol comú que permetrà lligar-les totes, seguit per un títol
específic que expliqui de manera sintètica les peculiaritats d'aquella imatge respecte les altres
que integren el reportatge. El camp reportatge (sí I no), al bloc de dades d'identificació, és la
marca que indica quan una imatge forma part d'un reportatge. El tftol és l'expressió resumida i
representativa del contingut del document en imatge, basada en el primer punt del guió de la
descripció. Sovint trobem ja un títol en el mateix document, el qual ens serveix com a punt de
referència.
Mentre hom fa l'anàlisi semàntica per destriar i comprendre els elements del contingut, cal
documentar-los i veure quin és el nom propi que els correspon en la realitat. Aquesta tasca, la
identificació, sovint implica el manejament d'abundosa bibliografia.

3.2 La indexació i els camps relacionats
3.2.1. Els descriptors temàtics
Mentre es buida tota la informació possible de la imatge, es van discriminant unes dades
respecte de les altres. Hom s'adona que hi ha allò que l'autor vol retratar i allò que ho
complementa. La intenció de l'autor pot buscar-se retratada tant en una persona o cosa, com
en una acció o situació, com en un lloc o també en un moment (festes, actes, estacions de l'any,
hores del dia etc.). La intenció de l'autor es deixa endevinar cada cop més fàcilment a mida que
descrivim imatges, car, poc o molt, els motius tendeixen a repetir-se. Tanmateix no sempre és
senzill discernir el principal del secundari, que, pel fet de sortir menys representativament en la
imatge, no deixa de ser important per a la investigació.
Un cop compresos els elements i decidit quins són els més sobresortints -continguts en el
títol-, procedim a la indexació, o sigui, a expressar-los amb uns termes controlats, descriptors,
organitzats en instruments de consulta (llistats alfabètics, llistats organitzats per matèries i
tesaures), de manera que qualsevol persona pugui accedir a la informació sense haver participat
en la descripció. D'entre aquests elements escollits (màxim quatre), cal que distingim el més
important, que figurarà en el camp tema, dels secundaris, que figuraran en el camp paraules
clau. La informació relacionada amb cadascun dels elements seleccionats també l'expressem en
descriptors en el camp paraules clau. Quan es treballa amb descriptors organitzats de manera
jeràrquica o en tesaures, per tal d'evitar sorolls en les recerques, aquells elements i informacions
relacionades que no són visibles en la imatge, però són representatius, figuren en la fitxa solts,
sense jerarquia. Així, si demanem un concepte "a seques", seleccionarem totes les fitxes que
tenen relació amb el tema. En canvi, si demanem un concepte associat amb la seva jerarquia,
sabem que estem seleccionant fitxes d'imatges en les quals aquest hi és present de manera
visible. Sense un lèxic estructurat, aquest joc no és possible i els descriptors només poden
correspondre a elements visibles en la imatge. Aquest sistema d' indexació implica l'ús d'entre
cinc i vint descriptors per imatge.
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4.2.2. Indexació o classificació?
Davant la riquesa del contingut de les imatges, cal plantejar-se seriosament quin sistema
cal emprar per tal de gestionar els documents a nivell d'informació: la classificació o la
indexació. Certament que pels documents textuals que integren col-leccions s'apliquen
quadres de classificació temàtics, perquè la documentació ha estat amada del seu context i
ordre originari, i, per tant, l'únic criteri de recerca que queda és la matèria que tracta. Pels
fons de documentació escrita, la primera manera de seleccionar els documents pot ser a
partir de les sèries, codificades en un quadre de classificació orgànica-funcional. En principi,
les col·leccions i els fons d'imatges responen a una mateixa gènesi com els documents
escrits i, per tant, són susceptibles d'ésser classificats amb el mateix sistema. Tanmateix, els
quadres de classificació, temàtics i orgànica-funcionals, esdevenen una eina limitada davant
l'allau d'informació que proporciona cadascun dels documents en imatge. Aquest fet, i la
integració de bases de dades informatitzades per gestionar amb flexibilitat la informació de
les fitxes, fan que la indexació sigui el sistema més eficient. La indexació és complementària
als quadres orgànica-funcionals, perquè recull el contingut dels documents independentment
del seu ordre originari. La indexació constitueix un sistema d'explotar a nivell més profund les
sèries d'un quadre temàtic. Tot i que la seva aplicació requereix un esforç considerable per
elaborar les eines de consulta, la indexació dóna més possibilitats a l'hora de rendibilitzar la
informació de qualsevol document que vulguem descriure a nivell de catàleg, tant en imatge
com escrit.
No podem oblidar de fer una consideració sobre aquelles fotografies generades en l'àmbit
competencial d'Úna institució, i que han estat separades dels seus expedients originals associats
a unes sèries documentals concretes. La manera com s'han generat aquestes imatges permet
que siguin classificades amb codis per sèries. Aquesta classificació és suficient, mentre els
documents tenen validesa administrativa. Quan aquesta s'acaba, i comença l'etapa de
l'arxivatge definitiu o històric, cal fer-ne una tria i, tot mantenint les antigues referències, integrarlos al sistema general de l'arxiu d'imatges i indexar-los, per tal que la informació que contenen
pugui ser convenientment explotada.

3.2.3. Els descriptors del referent
Igual com hem escollit uns elements del contingut temàtic com a més representatius i els hem
expressat amb uns descriptors, organitzats en la fitxa a dos nivells (principal o tema i secundaris
o paraules clau), utilitzarem el mateix procediment per obtenir els descriptors del referent, i
disposar-los en diferents camps de la fitxa. Per tal d'interrogar la imatge a aquest nivell, també
posarem qüestions: qui, on i quan, que serveixen per trobar persones i entitats, llocs i dates, que
són els elements del referent que hem considerat que poden ser objecte de consulta a l'arxiu.
Tots aquests elements, excepte la data, són generalment evidents en la imatge i es poden
percebre directament de la seva iconografia. Tanmateix hi ha casos un xic especials els quals,
tot i que no són visibles en el document, també han de figurar en la fitxa:
- noms de persona, quan la imatge representa monuments commemoratius o actes en
homenatge a algú,
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-noms d'entitat, quan en la imatge apareixen membres integrants d'aquesta, instal-lacions o
edificis que li pertanyen, o bé activitats o actes que aquesta promogui o organitzi,
- noms de lloc, quan, tot i que el lloc no es veu en la imatge, coneixem la ubicació del referent.
D'aquesta manera tenim dos nivells de recerca respecte d'aquests tipus de descriptors
onomàstics. Podem cridar totes les imatges relacionades amb una persona, lloc o entitat, o
podem acotar temes, combinant en la recerca el nom propi amb determinats descriptors
temàtics, en funció del concepte que busquem.
D'aquests quatre elements escollits per a la descripció del referent de la imatge, n'hi ha un
d'especialment problemàtic a l'hora de documentar les imatges: la data de la presa. La data
exacta sovint és desconeguda però donada la seva importància per a la investigació, ens veiem
obligats a fer aproximacions, acotant al màxim un període de temps amb una data inferior i una
data superior. Aquestes dates es poden deduir a partir de la combinació de diferents pistes, com
ara:
-les dades biogràfiques de l'autor, si aquest és conegut,
- elements iconogràfics de la imatge. Els canvis urbanístics són els més espectaculars, però
també ens podem regir per les modes o els mitjans de transport,
- elements externs, com segells i dedicatòries o escrits,
- la tipologia documental, o sigui el procediment. Però aquest només garanteix una
aproximació a la data inferior, la de la invenció i comercialització de la tècnica fotogràfica,
car les diferents tècniques no s'han emprat arreu de manera simultània ni s'han deixat
d'emprar de cop.
Per a expressar el lloc, hem sistematitzat els topònims, i els hem jerarquitzat en funció de la
seva pertanyença a un municipi i a una comarca. Podem prendre com a base per a una llista de
topònims tots els nuclis de població que consten al DOGC núm. 1101-2.2.1989, completats
amb tots aquells noms de lloc fora de nuclis urbans que són susceptibles de figurar en un mapa
1: 50.000, i que poden consistir en:
- accidents geogràfics,
- ermites i santuaris,
-cases de pagès, masos i castells,
-fonts,
-molins,
Per a recollir aquesta informació en la fitxa distingim entre el camp lloc, que és on figura el lloc
principal representat en la imatge, del camp noms de lloc, que és on constaran la resta de llocs
que podem trobar en el document (recordem les vistes panoràmiques i els paisatges).
Aquells accidents geogràfics (serralades, valls, planes) que no encaixen exactament amb les
divisions polítiques, així com les formes hidrològiques (rius i llacs), les quals poden pertànyer a
diferents municipis i comarques, figuren només en el camp noms de lloc, i no es troben en el
llistat pre-figurat de llocs.
Els noms per sota de la unitat dels nuclis urbans, o sigui, barris, carrers, places, etc.,figuren
en el camp descripció, car estan per sota el nivell de concreció escollit, i complicarien
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extremadament l'organització jerarquitzada dels noms de lloc. A més, el seu coneixement no és
sistemàtic, i l'onomàstica ha anat variant al llarg del temps. Quan es coneixen els diferents noms
que han tingut carrers i places en diferents moments, cal que en la descripció hi figurin tots
aquells dels quals tenim constància.
Finalment, els noms de persona s'han de posar a la fitxa en l'ordre cognoms i nom, per tal de
poder fer llistats alfabètics. El personatge central va al camp personatge i la resta de
personatges, al que s'anomena noms de persona. En relació amb les entitats, també distingim
la que té un paper principal, que figurarà en el camp entitat, de les que són secundàries,
recollides al camp noms d'entitat. Per als noms de persona, així com per als d'entitats, cal
respectar l'idioma originari i no fer traduccions.

5. La fotografia com a objecte de creació
En els apartats anteriors hem exposat quina era la informació necessària per integrar la
fotografia en l'arxiu com un document més, i la manera com obtenir una fitxa descriptiva en la
qual distribuir totes les dades del buidatge, per tal de gestionar la informació dels documents.
En aquest apartat parlarem de la informació específica que requereix la imatge com a document
amb característiques pròpies, i que s'ha de recollir en un quart bloc de la fitxa: currículum,
destinat a recollir les dades de la imatge que es relacionen amb la seva producció i la seva
trajectòria.
En relació amb la seva producció i com a obra de creació, la imatge necessita la identificació
de l'autor, per tal de poder regular el seu ús i la seva difusió mitjançant el que estableix la Llei
22/1987 d'11 de novembre de Propietat lntel·lectual.
En relació amb la seva producció, i com a obra de creació a cavall entre les arts plàstiques i
les arts gràfiques, i que, per tant, pot reproduir-se amb mitjans mecànics, cal que a més de
l'autor hi figurin l'editor i el distribuïdor, en cas que la imatge descrita sigui una fotomecànica.
En relació amb la seva trajectòria, i com a objecte de difusió de fàcil reproducció, és
interessant fer el seu seguiment curricular i fer constar, des de la seva via d'adquisició per l'arxiu,
totes i cadascuna de les publicacions i exposicions en les que ha figurat. La via d'adquisició i
l'existència de contractes amb els autors també pot condicionar o facilitar la reproducció de les
imatges per a determinats usos.

6. Negatius, positius, originals i duplicats
Una qüestió a resoldre en la descripció d'un fons o col·lecció d'imatges, és el tractament que
cal donar a tots els duplicats que podem trobar d'una mateixa imatge. Hom pot preguntar-se si
formen part o no d'una mateixa unitat documental i, per tant, si es descriuen en una o vàries fitxes.
Lògicament, totes les versions que trobem d'una imatge són el mateix document, perquè tenen
el mateix contingut. No obstant, cada exemplar pot diferir dels altres en una sèrie d'aspectes:
-com a objecte pot tenir unes característiques físiques diferents, les quals poden implicar un
emmagatzematge diferent, unes pautes de deteriorament diferents i uns tractaments de
restauració específics.
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- com a objecte de creació, les reproduccions poden haver estat fetes pel mateix autor que
ha fet l'original o per altres fotògrafs, cadascun dels quals pot haver recreat la imatge de
manera diferent.
-com a objecte d'explotació, una única imatge pot haver estat editada en múltiples sèries de
postals, de diferents editors o impremtes, i en diferents tècniques i formats.
Com podem recollir totes aquestes possibilitats? La manera és prendre, com a punt de
referència per a la descripció de la fitxa, la imatge que considerem original, o sigui la més antiga
que conservem. Si a mida que l'arxiu creix o que treballem un fons trobem una imatge anterior,
aquella ocuparà el lloc de l'original en la fitxa. On descrivim les altres? Tots els exemplars que no
reben la consideració d'originals, d'alguna manera formen part del currículum de la imatge.
Llavors, els farem figurar en uns camps específics en el bloc pertinent de la fitxa, que recolliran
les opcions que hem enumerat abans:
- Reproduccions
- Sèries de postals
En aquests camps consta el nombre d'exemplars que hi ha a l'arxiu i, a partir d'aquests,
s'accedeix a uns blocs complementaris en els que hi figuren dades d'identificació (excepte els
camps imatges associades i reportatge ), dades físiques i currículum . Aquesta seria la manera
ideal de recollir una informació molt valuosa per a l'estudi de la història de la fotografia, i per fer
un seguiment exacte de la difusió de cada imatge. Tenint en compte que s'hauria de recòrrer a
aquest sistema en comptades vegades o que si es dóna sovint, és una feina a posteriori, un cop
s'ha avançat en la descripció i el tractament del fons o col·lecció a nivell general per tal de poder
subministrar la informació als usuaris de l'arxiu.

7. Conclusions
Certament la imatge és un document exigent en el seu tractament i descripció, car requereix
una formació molt específica i versàtil alhora. El mètode plantejat intenta ser exhaustiu, i
demana una certa dedicació a cada document. Ben segur que aquesta descripció proposada
es pot alleujar i deixar alguns aspectes sense aprofundir, per tal d 'arribar a un major rendiment
en el tractament de fons o col-leccions amb gran nombre de documents. I, tot i quan arribem
al màxim de les possibilitats que ofereix un document, hem de ser conscients que tan sols
estem obrint el camí a altres persones que el miraran amb altres ulls i amb objectius concrets,
i que amb el seu estudi ens ajudaran a completar les dades que nosaltres havíem obtingut amb
la nostra descripció. Tanmateix és com un cercle viciós: aquestes persones no podran escollir
mai els documents amb certa precisió si prèviament nosaltres no hem procurat unes dades
mínimes als instruments de descripció i recerca. Només amb un tractament normalitzat i
sistemàtic podrem garantir que la imatge deixi de ser una mera il-lustració pels textos i
esdevingui un objecte d'investigació real, amb interès en si mateixa, en tota la diversitat
d'aspectes que ofereix.
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