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·~· Ajuntament !lli'- de Girona 

Amb precisió de rellotge, arriba una altra vegada el volum de les ponències i comunica-
cions de les Jornades sobre la Imatge i la Recerca Històrica. 

Arriba amb les Jornades, per ser repartit durant les Jornades conjuntament amb la carpe-
ta de fotografies del fons Josep Jou que s'afegeix a una ja àmplia col-lecció de carpetes. 

L'aposta de Girona per la imatge es consolida en profunditat, amb una vigorositat extre-
ma, avançant amb passes segures. El desvetllament de l'interès pel món de la imatge ha 
creat a Girona una dinàmica excepcional: l'aparició de fons riquíssims, ampliats amb dona-
cions reiterades i generoses que eixamplen constantment l'àmbit d'incidència. 

Aquest és el motiu que ens ha portat a crear el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, 
a erigir-lo en un instrument de coordinació de tots els centres d'imatge de Girona i a dotar-lo 
d'unes instal-lacions que estaran acabades l'any 1999 i que donaran cobertura adequada a 
les necessitats tècniques dels fons d'imatges de l'Arxiu de la Ciutat. 

L'obertura recent, fa uns mesos, del Museu del Cinema afegeix ara un atractiu addicional 
a les Jornades; la imatge en moviment, que ja havia cridat l'atenció dels experts en jornades 
anteriors, té ara un atractiu de primera línia i un nou motiu per ampliar-los l'abast del seu 
interès. 

Però l'aspecte més rellevant d'aquestes Jornades és l'aposta decidida i consolidada per a 
la seva internacionalització. És la millor garantia de fugir de qualsevol temptació provinciana 
i, alhora, el mecanisme adequat per situar Girona i aquest esdeveniment com un punt de 
referència imprescindible. 

Queda clar, d'aquesta manera, que la visió que té l'Ajuntament de les polítiques culturals 
i, fins i tot, de l'oferta i del turisme culturals no es limita a la passivitat de la contemplació està-
tica dels grans monuments. 

S'inscriu en l'aposta per fer de Girona un centre universitari, un centre cultural de primer 
ordre. Un pol d'atracció on calgui anar indefectiblement per l'atractiu de determinats temes 
que a Girona tenen un tractament prioritari, singular i diferenciat, com la imatge. 

JOAQUIM NADAL i FARRERAS 
Alcalde de Girona 





EL CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE (CROl) 

"Photographier c'est mettre sur la même ligne de 
mire la tête, /'oeil et fe coeur". 

Henri Cartier-Bresson 

El 9 de setembre de 1997 l'Ajuntament de Girona creà el Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge, dependent de l'Arxiu Municipal i amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, ofe-
rir i divulgar a la ciutadania el patrimoni documental en imatge de la ciutat de Girona. 

Aquest nou Centre acull l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona (creat el gener de 
1982) i a partir de la base del partenariat pretén situar preferentment el ciutadà, els profes-
sionals del sector i els equipaments que custodien fons documentals en imatge, en l'objecte 
i subjecte de la seva actuació. 

Per tal de dur a terme la seva gestió, el CROl es planteja els objectius generals següents: 

Oferir a la ciutadania la possibilitat de conèixer en la seva integritat el contingut de la docu-
mentació en imatge existent en els fons documentals públics i privats de la ciutat de Girona. 

Oferir a la ciutadania i als professionals del sector un espai expositiu per a la divulgació 
del patrimoni documental en imatge i de les obres de creació artística. 

Oferir a la ciutadania instruments únics, i compartits per tots els centres, que permetin un 
accés regulat homogeni a la documentació en imatge. 

Oferir a la ciutadania i als professionals del sector un espai de formació plural i adequat 
als diferents nivells i necessitats. 

Oferir una metodologia de treball que pugui ser compartida pels diferents professionals 
responsables de gestionar, o que generen, fons documentals en imatge públics i privats. 

Oferir una tecnologia de tractament i conservació de les imatges que pugui ser comparti-
da pels diferents professionals responsables de gestionar, o que generen, fons documentals 
en imatge públics i privats. 

Explorar els camins de les noves tecnologies per tal de conèixer com poden contribuir a 
la preservació i a l'ús de la documentació. 

Vincular-se amb tots aquells centres públics (universitats, etc.) i privats, nacionals i inter-
nacionals per tal de generar sinergies que garanteixin una major qualitat d'oferta i servei als 
ciutadans. 

Fomentar la presa de consciència en relació amb els drets d'autor i de propietat intel·lec-
tual dels fotògrafs. 

Crear, a partir d'una política d'adquisicions, una col·lecció fotogràfica d'autors contempo-
ranis vinculats a la ciutat. 

Per la consecució d'aquests objectius el decret de creació preveu que el CROl es doti d'un 
Consell de Direcció on, a més de responsables polítics i tècnics de l'Ajuntament de Girona, hi 
sigu~n presents professionals de la imatge, de l'arxivística i titulars dels fons en imatge de la ciutat. 

Es evident que el contingut de les Jornades Imatge i Recerca, organitzades pel CROl, par-
ticipa dels objectius que aquest s'ha fixat i que inclou també el treball conjunt amb altres ins-
titucions i equipaments públics i privats sobre la base de criteris de partenariat. 

En aquest sentit, l'avançada elaboració de la Guia de Fons en Imatge de la ciutat de 
Girona (que haurà d'aparèixer en el transcurs de l'any 1999) és un exemple clar d'un treball 
conjunt on hi participen totes aquelles persones que a la nostra ciutat tenen responsabilitats 
de gestió en aquest àmbit del patrimoni. 

7 





PONÈNCIES 





ARXIUS FOTOGRÀFICS A ALEMANYA: ESTRUCTURA I LEGISLACIÓ1 

Karl Griep 
Bundesarchiv, Filmarchiv. Berlín 

Des de fa més de 150 anys la fotografia ha anat abastant de mica en mica més funcions 
en tots els àmbits de la societat, tant en la vida quotidiana com en la política. Ja ningú no s'i-
magina la vida sense imatges fotogràfiques. Ens proporcionen informació visual i també 
atractius artístics, serveixen com a documents d'esdeveniments històrics i com a suport d'a-
nuncis comercials. Totes i cadascuna de les fotografies tenen múltiples nivells d'informació 
inherents a un contingut, la forma, figura i color del qual es presenten en un objecte bidi-
mensional. Per als historiadors i els arxivers intervé aleshores la quarta dimensió - el temps-
i fa aquests documents encara més expressius, tant per la simple informació visual que 
donen com pel fet que permeten contrastar-los amb altres fotografies o amb qualsevol altre 
document d'arxiu. 

Com que avui dia la qüestió de l'arxivística de fotografia a Alemanya està tan entreteixida 
amb la d'Europa, molt sovint hauré d'estendre la meva ponència en aquesta direcció, i con-
fiar d'eixamplar alhora la nostra perspectiva i possiblement tractar el tema que m'ocupa de 
manera més apropiada. 

Les fotografies i els arxius 

Difícilment hi ha un altre tipus de document d'arxiu que en un període tan curt d'existèn-
cia hagi desenvolupat tantes peces singulars i procedents d'una varietat d'orígens tan enor-
me i heterogènia, amb tantes diversificacions tècniques i per a una gamma tan àmplia de 
propòsits. Aquí seria impossible esmentar tots aquests aspectes, però sí busquéssim una 
característica identificativa, de ben segur que ens decidiríem per la ''varietat". La qüestió que 
sorgeix, així doncs, és: com s'han de gestionar els documents fotogràfics en un arxiu? 

Un mètode provat seria recórrer a la metodologia arxivística i als diferents passos de l'ar-
xivament. El primer pas seria esbrinar què va existir, independentment que ara es trobi dis-
ponible o no. Els bibliotecaris ho anomenarien "bibliografia", els historiadors del cinema 
"filmografia", però com que evidentment no podem anomenar-ho "fotografia", mantindrem el 
terme "registre". El segon pas consistiria a determinar què en resta encara i decidir quins d'a-
quests documents val la pena aconseguir per a la col·lecció, i per descomptat mirar d'obtenir-
los: aquesta fase del procés s'anomena "adquisició". El tercer pas seria un correcte "ingrés", 
amb signatura dels documents i una bona documentació sobre els titulars. El quart pas seria 
!"'avaluació i descripció" dels documents, per tenir una "informació" que funcioni , i preparar 
"assistents per a la recerca". El cinquè pas comportaria la "preservació", i el sisè, naturalment, 
l"'accés", conceptes tots dos amb una àmplia gamma de possibilitats i problemes. 

Quan es treballa amb fotografies, és obvi que els problemes amb què es troba l'arxiver 
mentre segueix aquests passos són aclaparadors. Pertot hi ha les mateixes dificultats, i lògi-
cament també als arxius alemanys. Però és útil tenir presents aquests passos: ens ajuden a 
estructurar la feina encara que sigui fent marrada. 

Per a nosaltres, la història de les tècniques fotogràfiques és rellevant, i ho és no només 
perquè el document pot ser molt més ben interpretat i pot tenir una utilitat molt més alta que 
no pas si desconeguéssim el marc tècnic i les condicions de producció sota els quals el fotò-
graf podia o havia de treballar en un cert període. El coneixement d'aquesta història també 
ens diu com són de diferents els materials que es conserven als nostres arxius. Ens diu que 
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es van inventar un seguit d'aparells per complir uns propòsits concrets i que, per posar un 
exemple, hi hagué un tipus de retrat fotogràfic que estava molt de moda en un cert període 
del segle passat entre gent que uns cinquanta anys abans no hauria somiat mai de poder-se 
fer un retrat pintat. Aquesta gent apareix a les fotografies amb els millors vestits que tenien, 
asseguts i lligats a unes barres per tal que els fos més fàcil no moure's, cosa que era 
necessària a causa del llarg temps d'exposició. 

Coneixem aquestes fotos i hem après més o menys com arxivar-les, com restaurar-les i 
com preservar-les. Però de quina manera arriben als arxius? I en quina mena d'arxius s'inte-
gren? Són realment arxius totes les institucions que recopilen fotografies? 

Almenys a Alemanya veiem una gran varietat d'institucions, fundades per diferents tipus 
de donants, que es dediquen activament a reunir fotografies a banda dels tradicionals arxius 
públics, administrats per autoritats locals o municipals, pels estats federals o pel govern fede-
ral, com en el cas de l'arxiu on treballo. No tots aquests arxius van preocupar-se d'aplegar 
fotografies de seguida o per iniciativa pròpia, sinó que van començar a fer-ho per la com-
petència d'altres institucions. Per exemple, als estats federals les institucions de lloguer de 
pel·lícules educatives també col·leccionaven fotografies i encara ara continuen fent-ho. Això 
va començar a final dels anys vint, i la majoria d'aquestes institucions, que també tenen rèpli-
ques municipals, han creat mentrestant interessants recopilacions. Un altre punt clau de com-
pilació fotogràfica es troba en les oficines de premsa de les institucions públiques i també en 
algunes fundacions i arxius d'empreses comercials, que col·leccionen els documents de la 
seva pròpia història i les fotografies que la reflecteixen. 

Hi ha museus tradicionals que guarden col·leccions de material fotogràfic i fílm ic ben inte-
ressants però desconegudes per al gran públic, ja que sovint ens trobem que no són acces-
sibles. 

En general, cal dir que com més bé s'ajusten els materials a l'estructura de la institució 
que els conserva, més bé se'n té cura. Un punt d'especial interès se situa en la preservació. 

Parlar de preservació és un deure que un arxiver apassionat no pot resistir de complir 
cada vegada que en sorgeix la possibilitat, i ha d'aprofitar qualsevol oportunitat de referir-s'hi 
per més estrambòtica que sembli l'ocasió. I això és així per un seguit de bones raons. 

L'objectiu final de la professió d'arxiver consisteix a fer possible l'accés a la font històrica. 
Però si la font històrica, representada per un document específic, ha desaparegut -perquè ha 
estat maltractada, feta malbé a còpia de ser usada o per alguna altra raó-, aleshores podem 
afirmar que l'arxiver no ha complert el seu deure; la raó d'existir de l'arxiver i de l'arxiu, així 
doncs, també han desaparegut. 

Aquest seria el principi. 
En realitat, els arxius tenen tanta feina a fer -per exemple amb els documents d'arxiu aca-

bats d'arribar- que rarament s'ha inclòs a l'ordre del dia l'existència d'una institució arxivísti-
ca, sinó que bàsicament s'ha pensat: sense el document d'arxiu no necessitem la institució 
arxivística! 

Sempre ha estat així; aleshores, ¿quin sentit té parlar sobre preservació en la nostra 
situació específica? Per què necessitem parlar de preservació avui, referida a la preocupació 
per l'arxivística fotogràfica a Alemanya? I particularment: quin sentit té aquest aspecte en rela-
ció amb les qüestions legals? 

Si pensem en els avantatges, les possibilitats i els perills que ofereix una nova tecnologia, 
sabrem a què estic apuntant: a la digitalització. 

Tant pel que fa a la imatge estàtica com a la imatge en moviment, hem d'afrontar les con-
seqüències d'aquesta tecnologia recentment desenvolupada que ha interferit o interferirà en 
nombrosos aspectes de les activitats arxivístiques. 

I en què consisteix aquesta nova tècnica? 
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Avui dia es poden fer fotos i vídeos digitalment; això vol dir que dins la càmera, rere la lent 
tradicional, la fotografia es divideix en línies, i cada línia es divideix al seu torn en punts sim-
ples. La imatge està formada per milers o -si considerem els nivells superiors- per milions 
d'aquests punts. D'una manera similar, els pintors puntillistes utilitzaven l'habilitat de l'ull i el 
cervell humans per ajuntar una informació separada i crear la impressió d'una imatge no divi-
dida. Als diaris, les fotografies també són impreses així. 

Però hi ha una gran diferència: la pintura original de Seu rat és única i sempre ho ha estat, 
cada un dels punts fets amb el pinzell té un caràcter propi i no pot ser modificat, ja que es 
troba fixat per sempre. 

Igualment, les fotografies de Frank Capra o d'altres -com a mínim els negatius o les inver-
sions originals- tenen la seva emulsió fixada tant si han estat o no emprades per ser impre-
ses als diaris, en aquest cas han estat dividides en punts separats. 

En una imatge presa digitalment, la informació de cadascun d'aquests punts es grava per 
separat; la informació pot dir "blanc pur", "negre pur", un blau definit així i aixà o un cert 
magenta: el cas és que es pot gravar separadament tot allò que fa referència al color, la inten-
sitat, etc. 

Com que la informació separada i enregistrada digitalment es troba dividida en milions de 
punts, podem alterar o modificar independentment cada un dels punts sense haver de can-
viar per força els punts més propers. 

Les noves fotografies i vídeos poden fer-se directament d'aquesta manera, i també podem 
transferir a una base de dades d'aquesta mena qualsevol fotografia, pel·lícula o vídeo vells i 
-cosa que com a mínim té la mateixa importància- reconvertir-los més endavant en fotogra-
fia o pel·lícula, independentment que es tracti d'un positiu o d'un negatiu. Si existeix la possi-
bilitat de modificar de manera tècnicament controlada la informació d'un punt individual, 
resulta prou obvi que també es podran modificar grups sencers de punts. 

Quin gran èxit per a la restauració. 
Quin desastre per a la veracitat històrica. 
Quin avantatge tan important per a l'accés via correu electrònic, lnternet, on-fine ... 
Quina dificultat tan enorme per als drets d'autor i de llicència. 

L'estructura federal a Alemanya 

A la història alemanya, la tendència cap a una estructura federal o fragmentada dels 
poders polítics i de la seva administració ha estat durant força segles molt més forta que no 
pas les possibles línies d'evolució cap a l'organització centralitzada existent en aquella època. 
Durant el període anterior al segle XIX2, l'emperador alemany va anar perdent poder pro-
gressivament, mentre que els poders regionals s'anaven desenvolupant i esdevenien més i 
més independents i importants, adquirint alguns d'ells una significació especial. A final del 
segle XIX cada regne, ducat, comtat o comarca tenia un govern propi amb economia, policia, 
sistema d'impostos i moneda diferents i independents, entre altres aspectes. Viatjar per 
Alemanya després de la derrota de Napoleó volia dir travessar dotzenes de fronteres cada dia 
i pagar drets duaners a cadascuna de les respectives autoritats. La llengua i la tradició cultu-
ral eren els únics lligams comuns entre aquells territoris . 

Al llarg dels segles XVIII i XIX, les idees nacionalistes van esdevenir cada vegada més 
influents a tot Europa. A Alemanya, els estats poderosos com ara Prússia i Bavària conside-
raven seriosament la possibilitat d'assumir un paper de líders en una Alemanya unificada; els 
territoris menors, per contra, esperaven poder compartir els avantatges de la futura nació 
imminent i participar així en un futur gloriós. Els mites de l'antic imperi de l'edat mitjana i el 
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desig d'unificació política de tots els estats alemanys, entre moltes altres raons, van fer pos-
sible que Alemanya fos governada més o menys centralitzadament durant les tres últimes 
dècades del segle passat i les cinc primeres del segle XX. Tot i que els fatals resultats del sis-
tema imperial anterior a 1919 i les tràgiques conseqüències del període 1933-1945 de cap 
manera van ser causats exclusivament per la centralització, sí que aquesta hi va tenir un 
paper. Si mirem enrere i sospesem aquestes dues catàstrofes i un democràtic però desafor-
tunat període de Weimar, arribarem ben aviat a la conclusió que aquest conjunt d'experièn-
cies fou la base de la decisió de l'Alemanya occidental d'organitzar el nou estat de manera 
diferent. Però la solució va ser no només diferent del període centralitzat immediatament 
anterior, també va ser diferent de l'inestable període anterior a Napoleó. 

La idea consistia a instaurar un govern centralitzat i estable amb responsabilitats centrals, 
com per exemple en matèria de política exterior, ciutadania o defensa, i tenir alhora un cert 
nombre d'estats membres confederats que fossin independents els uns dels altres i que fun-
cionessin com a poders descentralitzats. Aquests estats, així doncs, tenen responsabilitats i 
autoritat independent en tot allò que el poder federal no cobreix, o no exclusivament. Els 
governs dels estats membres formen la segona cambra del Parlament alemany, el Bundesrat 
o Consell Federal, i d'aquesta manera controlen les activitats de la primera cambra, que és 
anomenada Bundestag, per tal que les seves pròpies competències no siguin perjudicades. 

El sistema federal i el principi de l'autoadministració municipal estan posant límits als 
poders centrals del govern nacional. A diferència dels estats centralistes com Gran Bretanya 
o França -amb una societat centrada en la capital i el lideratge polític d'una burocràcia massa 
feixuga, consegüentment uniformitzada i que actua a escala nacional-, a la República 
Federal d'Alemanya les àrees d'autoritat estan dividides. Als setze estats membres de la fede-
ració s'exerceix una part considerable de les competències polítiques pròpiess. 

El repartiment de competències en aquesta estructura no només segueix el sistema de 
determinar en quins camps treballa el govern central i quins estan sota la responsabilitat dels 
estats membres. Hi ha també assumptes que són coberts per tots dos, i a vegades també s'hi 
troben implicades les autoritats municipals. Un exemple clar ens l'ofereix la hisenda pública. 
L'autoritat competent per a aprovar lleis fiscals és el parlament central, i per descomptat les 
dues cambres han de votar-les. Els cossos de recaptació d'impostos, per contra, són institu-
cions dels estats membres. D'altra banda, la distribució dels impostos és preparada pel poder 
central , però sense un acord amb la segona cambra i el cos representatiu dels municipis no 
es pot prendre cap decisió. Per tant, es podria afirmar que és un sistema matricial, amb con-
trol i contracontrol, en el qual probablement cap de les parts podria esdevenir un poder acla-
parador. 

És un sistema que es va establir a la zona occidental d'Alemanya l'any 1949 i que va ser 
acordat entre els primers ministres dels estats que, al seu torn, havien estat creats pels aliats 
occidentals de la Segona Guerra Mundial. Actualment, aquest sistema continua funcionant a 
l'Alemanya unificada de la mateixa manera que va funcionar primer a la zona occidental. Els 
nous estats federals de l'antiga Alemanya de l'Est, per altra banda, van ser fundats abans 
d'adherir-se a la federació, el 3 d'octubre de 1990. En termes legals, per tant, els nous estats 
membres van unir-se a la federació com a estats independents, autoritzats cadascun d'ells 
per un plebiscit. D'aquesta manera va cobrar vida l'actual RFA, és a dir, la federació occi-
dental de 1949 ampliada. Aquesta mena d'ordre federal ha causat una revifalla remarcable de 
la identificació regional entre els alemanys orientals, que estaven acostumats a viure en un 
estat completament centralitzat. 

Algunes tendències de nova evolució podrien causar tant irritacions com progrés en el fun-
cionament d'aquesta estructura, i les raons que ho expliquen vénen de la mateixa font. La uni-
ficació europea obre moltes possibilitats: traient certs poders dels governs nacionals centrals 

14 



Arxius fotogràfics a Alemanya: estructura i legislació 

es pot no només enfortir les instàncies europees, sinó també reforçar els vincles amb la regió 
d'origen; però aquest mateix procés podria tenir justament l'efecte contrari, és a dir, que un 
ens nacional més feble atragués més simpaties. El nostre repte comú rau a trobar un equili-
bri d'interessos, així com un equilibri d'identificació i simpaties. Europa és el nostre continent. 
L'art europeu, per exemple, ha influenciat les nostres vides des de fa segles, i ho ha fet des 
dels músics del barroc fins als músics de rock d'avui dia. I unes economies nacionals amb 
èxit divers han originat l'aparició de dos fenòmens problemàtics: a) el treball migratori, i b) el 
turisme. 

El repte consistirà també a mantenir els valors culturals tradicionals i viure alhora en una 
societat europea cada vegada més interconnectada culturalment. Un possible intent en 
aquest sentit podria ser crear un sistema encara més elaborat de poders centralitzats i des-
centralitzats que s'influenciïn i es controlin mútuament. 

Parlar sobre la identificació de la gent amb les regions, els governs o fins i tot les admi-
nistracions no és possible sense parlar d'història. 

Els arxius tenen una funció destacada en aquest context, ja que protegeixen les fonts de 
la nostra història. Durant una colla de segles, només els documents escrits tingueren un 
paper important en la comunicació. Però entre els segles XIX i XX, que ens han proveït de 
mitjans audiovisuals, les societats s'han girat cap a la imatge, cap al so. Les democràcies, 
que són la forma majoritària adoptada per les societats existents avui dia arreu del món, s'or-
ganitzen cada cop més a partir de recursos audiovisuals en detriment dels mitjans escrits o 
impresos. Els arxius audiovisuals assumiran doncs, al meu entendre, un paper molt important 
en els esdeveniments que s'acosten. 

Les noves tecnologies s'usen, i algun dia els arxius hauran d'estar preparats per arxivar-
ne el producte. Però, ¿no seria un avantatge estar preparats per tal que els nostres docu-
ments - que hem de protegir i preservar, però que d'altra banda es fan servir com a 
documentació i fonts del passat per intervenir en la planificació i determinació del futur -
puguin ser accessibles a les noves tecnologies? 

Jo no en tinc cap dubte. 

Institucions arxivístiques que tracten amb fotografies 

L'estructura dels arxius públics a Alemanya segueix l'articulació descentralitzada de l'ad-
ministració federal. El govern federal no té cap competència en l'àmbit de la cultura, que 
correspon als estats membres. Amb tot, l'Arxiu Federal o Bundesarchiv4 disposa d'un fons 
fotogràfic integrat per documents governamentals i fonts addicionals per a la recerca històri-
ca. Aquestes tinences sumen un total de 13.412.2205 fotografies, que es guarden de manera 
centralitzada (1 0.568.000) i descentralitzada: en aquest darrer grup es troba un conjunt de 
455.000 fotografies associades al cinema que es conserven separadament, custodiades al 
mateix departament que conté les imatges en moviments amb les quals estan relacionades. 

Tots els estats membres de la federació tenen els seus arxius i la majoria d'ells apleguen 
fotografies, però paraJ.Jelament a aquests cal tenir en compte les col·leccions de les institu-
cions de préstec de peJ.Jícules educatives?, que també s'hi dediquen. Les peces de les quals 
disposen es remunten a dates tan reculades com és ara l'any 1840. Juntament amb les ins-
titucions municipals de la mateixa naturalesa trobem 412 institucions més, de les quals 200 
també col·leccionen fotografies. La majoria (78) d'aquestes institucions tenen entre mil i deu 
mil fotografies, 57 en tenen menys de 500 i onze en tenen més de cent mil. L'any en què es 
dugué a terme l'avaluació, la quantitat de peces que aplegaven les institucions era de 
4.000.000 de negatius i diapositives. Però ara totes les institucions dels nous estats federals 
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de l'Alemanya de l'Est també treballen en aquest camp, de manera que la xifra total es pot 
haver doblat des de la data de l'estudi. 

Un exemple de museu específic per a fotografies es pot veure a Munic, on el museu muni-
cipal té un departament dedicat exclusivament al temas. S'hi recullen cap a 1.500.000 foto-
grafies diferents. 

Aquestes són només tres referències d'entre els centenars d'institucions públiques exis-
tents. També podem trobar moltes agències fotogràfiques comercials que tenen almenys el 
mateix volum de material que les institucions públiques, i probablement encara més. Aquestes 
entitats es van organitzar en una associació d'agències de fotografia de premsa i arxius 
fotogràfics9. Entre els 10210 membres que la integren, alguns dels més representatius són 
Ullstein Bilderdienst, Süddeutscher Verlag Bilderdienst, dpa Bilderdienst i Axel Springer 
Syndication i també algunes institucions importants del sector públic: Bildarchiv PreuBischer 
Kulturbesitz, Deutsches Historisches Museum - Bildarchiv, Bundesbildstelle im Presse- und 
lnformationsamt der Bundesregierung i altres. 

Els arxivers dels arxius públics estan organitzats de manera més apropiada en 
l'Associació d'Arxivers Alemanys11 . 

L'estatus de la informació és molt diferent. Alguns arxius només tenen descrit un petit per-
centatge dels materials de què disposen, i d'altres organitzen l'emmagatzematge dels seus 
fons segons els continguts. Les agències de premsa, concentrades principalment sobre el 
material documental, han invertit sempre grans esforços en una recuperació ràpida, mentre 
que hi ha arxius més orientats al vessant artístic que prefereixen centrar-se en una investi-
gació profunda i detallada sobre el fotògraf. Per tant, la imminent transició cap a una des-
cripció realitzada amb l'ajut de la informàtica comença per punts molt diferents entre si. 

Qüestions legals12 

La legislació alemanya es basa en l'existència d'una Constitució per a la República 
Federal d'Alemanya anomenada Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland13; el terme 
'Grundgesetz' podria traduir-se per 'llei fonamental' . 

A banda de la Constitució, totes les lleis particulars estan organitzades en un sistema de 
diferents llibres o Codis de lleis que abasten des del Codi Civil fins a la Llei Penal. Els parla-
ments de cadascun dels diferents estats membres, i el Parlament federal mateix, tenen el dret 
d'aprovar lleis sempre que segueixin els preceptes de la Constitució. Aquesta defineix què ha 
de ser reglamentat i a quin nivell , tant si es tracta de competències federals com si els titulars 
en són els estats membres. En cas de conflicte, és la legislació federal la que preval sobre la 
dictada pels estats membres. 

Dipòsit legal 

L'article 14 de la Constitució estableix una garantia per a la propietat. Tot i que en les regu-
lacions específiques d'aquest article les excepcions hi són descrites com a possibles, podem 
afirmar que la propietat té un valor relativament alt en la societat alemanya. Aquesta podria 
ser la raó que a Alemanya no hi hagi un dipòsit legal per a fotografies, pel·lícules, gravacions 
de so, etc. 

El principi de recopilació i preservació obligatòries no existeix a Alemanya de manera 
genèrica, i s'aplica només en el camp de les publicacions. Malauradament, 'publicació' en 
aquest context no vol dir qualsevol tipus de publicació, sinó només llibres i material imprès 
similar. A les definicions introductòries de la Llei sobre la Biblioteca Alemanya14, el text parla 
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de publicacions en general, però més endavant defineix els termes de manera més precisa i 
diu que les fotografies i altres obres, com ara pel·lícules, no estan sotmeses a les regulacions 
d'aquesta llei1s. 

Les fotografies, així doncs, llevat que hagin estat publicades en un llibre o un diari, no es 
compilen de manera automàtica. 

Drets d'autor16 

Abans hem dit que gairebé totes les matèries culturals són regulades bàsicament pels 
diferents estats membres de la federació, però en el cas de la propietat intel·lectual no és així. 

L'article 73 de la Constitució, en efecte, estableix de manera explícita que els assumptes 
relatius a drets d'autor seran competència federal. 

La legislació alemanya segueix la tradició europea continental , que diferencia entre mane-
res diverses de protegir el treball intel-lectual. 

Hi ha sistemes per a protegir invencions tècniques als quals hom pot recórrer sol-licitant 
una patent. Si se n'aprova la concessió, l'invent específic és protegit durant vint anys contra 
l'explotació per part de qualsevol persona llevat de l' inventor. En el cas de dissenys registrats, 
el període de protecció dura vuit anys. Aquest model podria anomenar-se 'protecció a deman-
da', perquè l'inventor ha de presentar la sol·licitud a l'Oficina de Patents abans que la patent 
pugui ser concedida i, com a conseqüència, abans que la protecció sigui possible. 

Molt més important per al camp de l'arxivística de fotografia i altres obres literàries i artís-
tiques és la protecció atorgada per la Llei de la Propietat lntel-lectual o Urheberrechtsgesetz 
(UrhG)17, que va ser aprovada el1965 i modificada per darrer cop el1995. Aquesta llei inclou 
normes de legislació més antiga, en part de principi del segle XX; entre aquestes normes figu-
ra la Llei referent a la Propietat lntel·lectual d'Obres de Belles Arts i Fotografia de 9 de gener 
de 1907 (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der 
Photographie vom 9. Januar 1907 (KUG)). La Llei de la Propietat lntel-lectual protegeix el tre-
ball artístic, acadèmic o cientificotècnic que incorpori creativitat, autenticitat i genuïnitat. Això 
afecta la música, el treball textual, l'obra gràfica, les pel-lícules i molts altres àmbits entre els 
quals sobresurt, és clar, la fotografia1s. Una idea com a tal, encara que sigui un treball crea-
tiu, no està protegida per aquesta llei; la condició indispensable és que sigui expressada de 
manera apropiada, per escrit o en un altre enregistrament reproduïble. 

La protecció no depèn de la inscripció en un registre ni de cap marca de drets d'autor; 
comença amb la creació de l'obra i acaba setanta anys després de la mort de l'autor. 

Parlant en termes generals, podem afirmar que les arrels del concepte bàsic dels drets 
d'autor a Alemanya es troben situades en la imatge idealista de l'artista independent. En la 
llei actual, malgrat tot, aquesta concepció ha deixat de ser exclusivament vàlida, com ho pale-
sa el fet que s'apliqui també en la realització de pel·lícules. Una obra que hagi estat creada 
per més d'un autor, així doncs, també pot ser i és protegida. 

No tota creació és emparada per la Llei de la Propietat lntel·lectual. El factor essencial és 
si l'obra en qüestió representa un treball personal, intel-lectual o creatiu. 

Així, una creació necessita sempre dos elements ineludibles per ser protegida: la idea, 
reflectida en el contingut, i la realització concreta. Cap d'aquests components no és vàlid 
sense l'altre. Deixeu-me presentar un exemple clarificador d'un art d'alguna manera relacio-
nat amb la fotografia: el cinema o, millor dit, les filmacions. 

A part dels films de ficció o els llargmetratges, es protegeixen altres gèneres de pel·l ícula, 
fins i tot anuncis. Els materials fílmics documentals són protegits sota certes condicions. La 
simple gravació d'un esdeveniment de l'àmbit dels esports, el teatre o un succés natural, per 
exemple, no està protegida per aquesta llei, mentre que una pel·lícula estructurada, compos-
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ta o compilada sobre el mateix esdeveniment o que el reexpliqui, fins i tot usant els mateixos 
fotogrames, es troba clarament sota protecció. 

Per a la idoneïtat d'una obra a l'hora d'avaluar-ne la possible protecció no té cap valor qui 
la va crear, qui n'és l'autor. De fet, pot ser qualsevol la contribució del qual pugui ser con-
templada en si mateixa com un treball personal i creatiu. Si en una obra hi ha més d'un autor, 
i la seva explotació només és possible com una sola obra, els autors són definits com a coau-
tors que només poden explotar-la plegats. 

La Llei de la Propietat lntel·lectual dóna el dret d'explotar econòmicament una obra al seu 
autor. Si hi ha algú altre que vulgui usar-la, necessita el consentiment de l'autor o del titular 
dels drets d'autor. L'autor té el dret exclusiu d'explotació de la seva obra. Això es refereix 
sobretot a les formes d'ús material (duplicació, distribució, exhibició) i immaterial (radiodifu-
sió, projecció, lectura). Per tant, exhibir una pel·lícula sense el consentiment del propietari 
dels drets d'autor és una violació de la llei, i cas que es faci una reproducció específica per a 
l'exhibició, la infracció és doble. 

En aquest punt hem de distingir entre drets diferents. Fins ara hem parlat del dret d'ex-
plotar obres protegides, però hi ha un altre grup de drets molt més fonamentals que estan 
garantits als autors: són els drets que els emparen contra la falsificació o alteració de les 
obres. L'autor té el dret de prohibir qualsevol distorsió o altre deteriorament del seu treball, i 
això inclou la potestat de decidir sobre la finalitat de l'acte creatiu en si . 

Aquest dret específic, la protecció contra les modificacions, és, en contrast amb el dret 
d'explotació, impossible de transferir a tercers. En altres paraules: el dret de l'autor a tenir la 
seva obra garantida contra qualsevol manipulació no pot ser mai venut ni transferit de cap 
altra manera. No es tracta, per tant, d'un comercial ni pròpiament material. 

Pel que fa a les qüestions de propietat intel·lectual, cal plantejar el tema de les iniciatives 
europees. Quins són els resultats de l'harmonització entre les normatives legals alemanyes 
sobre drets d'autor a Alemanya en relació amb les dictades pels altres estats europeus?19 

La Unió Europea està en camí de fer realitat el mercat comú, i la data que es va marcar 
va ser 1'1 de gener de 1998. En aquest procés ha estat també la llei de la propietat intel·lec-
tual -i per tant els drets d'autor de les fotografies, entre altres- el tema que ha centrat l'aten-
ció a Brussel·les i Estrasburg. 

Abans, cada obra concreta rebia un tractament diferenciat, segons les regulacions del 
país respectiu , a cadascun dels diferents estats membres de la Unió. 

Això estava admès d'acord amb l'article 36 del Tractat de la Unió Europea, però hi havia 
diferències considerables que podien obstaculitzar la lliure circulació de serveis i productes 
comercials, la qual cosa contradiria els propòsits del mercat comú. 

La Comissió, per això mateix, ha escollit selectivament alguns camps de propietat 
intel·lectual en els quals l'harmonització semblava més necessària que en altres. 

Però les mesures adoptades per la Unió Europea, contràriament al que es pensa de 
manera majoritària, no condueixen a la creació d'uns drets d'autor vàlids per a tota la Unió, ni 
per descomptat comporten la derogació, sinó tan sols una harmonització de les lleis nacio-
nals. 

L'instrument legal per a la creació del mercat comú és l'anomenada "directiva". Primer de 
tot és proposada per la comissió responsable a Brussel·les, discutida pels representants dels 
experts nacionals del respectiu cos assessor, i després - amb la cooperació del Parlament de 
la Unió Europea, que aporta suggeriments per modular la norma- adoptada pel Consell de 
Ministres. Tots i cadascun dels estats membres tenen més o menys marge per complir la 
directiva. Els encarregats de controlar aquest compliment són les autoritats de la Unió 
Europea, i si una directiva no s'aplica íntegrament o no es transposa en el moment adequat, 
la jurisdicció entra en escena. 
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En quines àrees ha començat l'harmonització? I, en quins àmbits caldrà modificar les lleis 
alemanyes referents a la propietat intel·lectual i les respectives regulacions dels altres estats 
de la Unió Europea? 

Les condicions dels drets d'autor 

El període de protecció d'obres literàries i artístiques era de 50 anys a la majoria dels 
estats de la Unió Europea, i de fins a 70 anys a Alemanya, a partir de la mort de l'autor -post 
mortem auctoris (p.m.a). La idea en la qual es fonamentava aquest model era que no només 
el creador sinó també els seus fills i néts havien de beneficiar-se dels drets d'autor, ja que el 
seu avantpassat havia dedicat la seva tasca a un art "estèril". 

Durant molt de temps la llei alemanya va mostrar-se reticent a acceptar que les fotogra-
fies tinguessin el mateix valor que, per exemple, una novel·la o una pintura a l'hora d'atorgar-
li protecció. Això ho provocava, en part, el fet que la gent no creia que una cosa tan mecànica 
com una càmera pogués formar part d'una creació artística, i, en part, el fet que les fotogra-
fies mateixes tenen molt sovint un objectiu senzill i sobri per complir. Encara avui hi ha molta 
gent que pensa d'aquesta manera. A Alemanya les fotografies van ser legalment protegides 
per primer cop el 1876, però la llei de 1901 va establir un període de només deu anys que la 
de 1940 va allargar a 25, comptant des de l'acte de creació. 

La Llei de la Propietat lntel·lectual del 9 de setembre de 1965 (Urheberrechtsgesetz 
(UrhG}) no va allargar tampoc aquest termini, ni per a fotografies artístiques ni per a les artís-
ticament menys valuoses. L'esmena de 1985 va assentar una regulació concebuda a tres 
nivells: 

a) Protecció de 70 anys per a fotografies artístiques, comptant des de la mort de l'autor 
(p.m.a.). 

b) Protecció de 50 anys per a fotografies que serveixin de documents i fonts d'informació 
per a la història contemporània, comptant des de la seva publicació o, si es tracta de foto-
grafies inèdites, des de la data de creació. 

e) Protecció de 25 anys per a qualsevol altra fotografia, comptant des de la publicació o, 
si es tracta de fotografies inèdites, des de la data de creació. 

Això volia dir que en la majoria dels casos un fotògraf disposava de protecció per a les 
seves fotografies almenys en vida. Especialment si considerem que la majoria de les foto- · 
grafies que hauria valgut la pena publicar després d'un període de més de 25 anys serien pro-
bablement considerades com a documents de la història contemporània. 

Però encara no s'ha assolit una completa igualtat del fotògraf amb altres artistes com ara 
compositors, escriptors o dissenyadors gràfics. Fins i tot la Convenció revisada de Berna 
sobre la Propietat lntel·lectual va establir un límit de només 25 anys de protecció. 

Els estats membres de la Unió Europea tenien períodes de protecció que variaven entre 
els 20 i els 70 anys, també comptant des de la mort de l'autor o des de la data de producció 
i diferenciant o no entre nivells alternatius de vàlua de la fotografia en si. Una mateixa foto-
grafia es protegia doncs de manera distinta en els diferents països de la Unió Europea. 

Aquesta situació tenia efectes també per als usuaris. En un país, una fotografia podia ser 
del domini públic en vida del fotògraf i, per contra, estar protegida en un altre estat durant 50 
o fins i tot 70 anys després de la seva mort. Un llibre que publiqués aquesta fotografia al pri-
mer país no podia vendre's en el segon llevat que els drets haguessin estat liquidats abans. 
Això podria ser vist com una violació del lliure comerç i com un obstacle a la lliure circulació 
de mercaderies i serveis, cosa que no correspon als objectius del mercat comú, però -com 
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a resultat directe de la situació de competència entre les lleis de la propietat intel·lectual 
vigents als diversos països de la Unió- el Tribunal Europeu de Justícia permetia aquesta 
situació mentre no tingués lloc l'harmonització entre les diferents normatives legals de pro-
tecció. 

Per aquesta raó, el Consell de la Unió Europea va aprovar una directiva per a l'harmonit-
zació dels períodes de protecció de drets d'autor i altres drets relacionats2o. Tot i que origi-
nalment s'havia previst de protegir tota mena de fotografies durant el mateix temps que 
qualsevol altra obra protegida, finalment ha resultat que, en la versió definitiva del text, aquest 
període de 70 anys p.m.a. només s'atorga a la fotografia artística. Al mateix temps, la directi-
va harmonitza els diferents nivells d'obra fotogràfica. Avui dia cada fotografia és necessària-
ment protegida per les lleis nacionals de la propietat intel·lectual, sigui en la seva qualitat 
d'obra artística o com a simple fotografia. Aquest fet suposa sens dubte un gran avantatge 
per als fotògrafs. 

Actualment, totes les lleis nacionals de la propietat intel·lectual -i això val per a tots els 
països de la Unió Europea- han de protegir cadascun dels nivells de treball fotogràfic exis-
tents, tant si és una fotografia de plena creació artística com si es tracta d'una instantània. 
Aquest fet resulta clarament positiu per als fotògrafs, ja que la majoria de les fotografies tin-
dran protecció durant força temps després de la mort de l'autor. Com a mínim des del punt de 
vista alemany, és un avantatge addicional que algunes de les obres contemplades només 
com a simples fotografies fins a la data de modificació siguin ara considerades artístiques, i 
per tant treballs protegits a màxim termini. Com que el termini llarg de protecció és ara vàlid 
per a qualsevol obra que 1'1 de juliol de 1995 es trobés encara sota protecció com a mínim en 
un dels països de la Unió Europea, molts drets que havien caducat han estat restablerts des 
de llavors. 

Com a conseqüència, ara per ara és important que tothom qui treballi amb fotografies 
conegui no només les normatives actuals i antigues del seu propi país, sinó que s'orienti a 
escala europea. 

Els governs, d'altra banda, han de solucionar el problema de com tractar aquells casos en 
què els editors o altres han explotat determinades obres sense haver signat un contracte amb 
l'autor o algun tercer, creient legítimament que aquelles obres havien exhaurit la seva pro-
tecció. 

La llei alemanya ha decidit21 que els drets restablerts retornin a l'autor, i que les explota-
cions d'aquests drets restablerts que haguessin començat abans de 1'1 de juliol de 1995 
puguin continuar; però per al període de 1'1 de juliol de 1995 en endavant s'ha de pagar una 
compensació22. A Alemanya la simple fotografia és protegida al llarg de 50 anys des de la 
seva primera publicació o, per a les fotografies inèdites, des de la data en què fou presa23. 

Tot i que aquest tipus de fotografia no es veu gaire afectat per l'harmonització europea, cal dir 
que no fou tocat per la iniciativa. 

Pel que fa als préstecs, el lloguer o la contractació de fotografies amb protecció màxima, 
les autoritats europees també han aprovat una directiva24 d'acord amb la qual l'autor té el dret 
de prohibir o permetre el lloguer de l'obra o l'extracció de duplicats. Això vol dir que l'autor 
decideix què passa entre dues institucions o persones si afecta fotografies considerades de 
la seva propietat intel·lectual. 

En alguns estats de la Unió Europea, fins i tot el préstec -lliure de quotes- necessita el 
permís de l'autor. 

Això dóna un ampli marge de control al titular dels drets d'autor, sigui el fotògraf o una 
agència. Cada moviment i cada ús efectuats per qualsevol tercer poden ser controlats. Hi són 
inclosos tots els usos comercials, i fins i tot els préstecs no comercials o les activitats realit-
zades per institucions públiques com ara arxius. 
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La directiva estableix ben clarament una distinció explícita entre el hardware d'una obra i 
el dret d'explotar-la mitjançant presentació. Indiferentment de quin suport -negatiu, paper 
imprès o CD-ROM- s'usi , i de com arribi a mans de l'usuari o de la institució explotado-
ra -directament o indirectament a través d'una donació, per mitjà de recopilació, de manera 
totalment declarada i comprensible o sota obscures circumstàncies-, l'explotació en si és un 
tema diferent, i sempre s'haurà de gestionar amb el titular dels drets d'autor. 

Sota la jurisdicció alemanya, la llei revisada2s fins i tot dóna dret a una compensació 
econòmica a més del dret de prohibir o permetre l'ús. 

La directiva sobre drets d'autor en relació amb la distribució via satèl·lit o cable no dóna 
cap protecció definida addicional a les fotografies. Aquest camp es deixa bàsicament a les 
normatives generals que regulen els drets d'autor. 

Bases de dades 

Per a les agències de fotografia és especialment important la directiva que afecta les nor-
mes legals sobre bases de dades o bancs de dades26. Aquesta protecció afecta totes les 
bases de dades electròniques, siguin accessibles on-fine o via CD-ROM. En aquest punt cal 
remarcar que la protecció de la base de dades és independent de la protecció que s'atorga a 
cada una de les fotografies individuals que la integren. 

En primer lloc, així, la compilació de fotografies en una base de dades depèn estrictament 
del consentiment del respectiu fotògraf o titular dels drets d'autor, independentment de la pro-
cedència de la còpia concreta de la fotografia que es vol incloure. En segon lloc, es dóna pro-
tecció al proveïdor de la base de dades contra qualsevol ús impropi privat o comercial 
d'aquesta, tant si conté obres protegides com si es tracta de dades sense protecció legal de 
drets d'autor. La protecció de l'obra es basa en la selecció i recopilació dels materials pre-
sentats, i és vàlida contra el mal ús tant de la compilació sencera com de parts substancials, 
ja que la selecció i la recopilació poden ser vistes com el resultat d'una considerable inversió 
de diners i feina. La protecció legal existeix a tota la Unió Europea; la qüestió que caldrà con-
testar en el futur serà: com s'han de perseguir les infraccions, per exemple, a les xarxes on-
fine? 

Drets d'autor per revenda 

Un dels drets més interessants i importants és el de participar en un increment del valor. 
Aquest dret existia a França i, en termes generals, també a Alemanya, però no a Gran 
Bretanya, per exemple. La idea de fons és permetre a l'autor d'una obra artística, el qual 
podia haver venut aquesta obra per un preu molt baix, de participar en un possible increment 
del valor que de vegades pot produir-se més tard, és a dir, quan l'obra és revenuda. A 
Alemanya aquest dret s'aplicava només a determinades obres d'art, com ara pintures, escul-
tures i similars, però, segons l'esborrany d'una directiva europea, també es podria estendre a 
les fotografies27. 

Ens hem estat plantejant moltes preguntes sobre l'explotació i la protecció de drets comer-
cials contra el robatori. Però hi ha un altre element de protecció de drets d'autor no menys 
important que ha de ser reprès de nou. 

En efecte, hem de dirigir la nostra atenció cap a la salvaguarda del més important grup de 
drets garantits als autors: es tracta dels drets contra la falsificació o alteració de les obres. 
L'autor, d'aquesta manera, té la potestat de prohibir tota distorsió o qualsevol altre deteriora-
ment de la seva creació. 
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Així, el fotògraf pot decidir el moment i el mitjà específic de publicació de la seva obra28, 
exigir que es mencioni el seu nom2g i emprendre mesures legals contra qualsevol distorsió 
greu o altre deteriorament seriós de la fotografia3o. 

Aquests drets, més o menys eficaços, són vàlids a tots els països de la Unió Europea, i 
no voldria saber de cap iniciativa europea que pretengués canviar o rectificar aquesta part de 
la llei. 

Com a mínim a Alemanya, no es tracta tant de modificar una llei existent com de pressio-
nar perquè es reconeguin aquests drets. Els tribunals de justícia en general estan al costat 
dels autors. Però les possibilitats de tractament electrònic de les imatges són enormes i la 
majoria de les violacions que es produeixen semblen succeir sense intenció. 

Contractes 

Si parlem de drets d'autor i canvis legals, hem de fer referència també a la qüestió dels 
contractes, és a dir, la possible influència legal que es pot exercir sobre la manera de con-
certar contractes en aquest moment i en el futur. 

Malgrat que tots els estats de la Unió Europea segueixen el principi del contracte lliure-
ment acordat, hi ha algunes regulacions marc que el limiten. Les diferències de país a país 
són conseqüència directa de les distintes línies de desenvolupament seguides per les res-
pectives normatives legals específiques i les solucions transitòries adoptades. Algunes han 
estat esmentades com a actualment vigents. La lentitud amb què avança la fase d'harmonit-
zació es deu al fet que les regulacions són diferents a cada estat de la Unió Europea. 

Una fixació legal de quotes com les que havien existit abans al bloc socialista -al qual 
també estava incorporada l'Alemanya de l'Est- no sembla possible a la Unió Europea. 

Hi ha un supòsit molt important de limitació dels contractes lliurement acordats a la llei ale-
manya de la propietat intel·lectual: no es pot concertar cap acord d'explotació d'una obra que 
es refereixi a un sistema d'explotació encara desconegut en el moment de signar el contrac-
te. Per exemple, un contracte datat del 1955 que inclogui l'expressió "tot tipus d'ús" seria vàlid 
per a l'emissió en televisió, però oo en vídeo i certament no per a publicació en CD-RQM31. 
Això es considera necessari per protegir els autors contra el risc de malvendre uns drets que 
podrien no haver mesurat o calculat prou acuradament a l'hora de cloure el contracte. 

Pel que fa a les regles generals de subscripció de contractes quant a drets d'autor, França 
és més precisa i molt més rígida que, per exemple, Gran Bretanya. Tot contracte d'explotació 
francès ha de fer-se per escrit, mentre que un contracte alemany podria considerar-se també 
vàlid fins i tot si fos purament verbal. Un contracte francès ha de ser precís en l'enunciació de 
cada dret tractat específicament, i cadascun d'aquests drets transferits ha de ser definit quant 
a l'abast exacte i la pretensió de límits regionals i temporals. L'autor té principalment una par-
ticipació proporcional sobre els rendiments obtinguts, i es permeten molt poques excepcions. 
França, per tant, podria considerar-se el país que empara més els seus autors. 

Situació actual: problemes i perspectives 

Arribada l'hora d'avaluar la situació de l'arxivística de fotografia a Alemanya, hem d'es-
mentar tres focus principals de preocupació: 

A) Les bases legals des de l'òptica de l'harmonització europea dels drets d'autor. 
8) Les bases arxivístiques de la manera de preservar i donar accés a les peces ara i en 

el futu r. 
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C) Les bases estructurals d'una eventual millora de l'organització general d'un arxiu con-
cret i del camp sencer de l'arxivística. 

A 
La creació d'Europa fa necessària l'harmonització de les lleis europees. Això no vol dir que 

es creïn nous drets d'autor o que es plantegin altres problemes: els problemes existien ja des 
de fa temps. La necessitat de treballar amb fotografies velles ha obligat gent de Suècia a 
posar-se en contacte amb gent de Portugal o Grècia; així ha estat com a mínim al llarg de les 
darreres dècades, i per descomptat hi ha hagut dificultats. L'intent de resoldre-les a escala 
multinacional en causa de noves, però només en la fase de transició. Mentre hi hagi la pers-
pectiva de solucionar els problemes originals i els nous, aquests últims seran "útils". 

A Alemanya sembla que el conflicte més gran amb l'harmonització dels drets d'autor euro-
peus és que les fotografies que havien estat de domini públic avui tornen a estar protegides. 
Els usuaris i els arxivers afronten ara problemes legals. Si es desconeix el titular d'uns drets 
d'autor concrets, les fotografies que s'hi relacionen no poden ser utilitzades. Si el propietari 
dels drets d'autor és conegut, cal demanar-li el consentiment fins i tot per a propòsits arxivís-
tics, i això afecta qüestions tan bàsiques com són ara la duplicació o la preservació. 

Això comporta uns problemes enormes que molt sovint no es poden solucionar, especial-
ment si parlem d'arxius públics que tenen cura de grans col·leccions i una àmplia, sovint des-
mesurada, sèrie de titulars de drets d'autor recentment restablerts. El problema no és 
"només" l'escassetat de fons per pagar els titulars dels drets d'autor: es tracta també dels 
diners que no es recaptaran perquè molts usuaris deixaran d'acudir a l'arxiu per uns motius 
directament relacionats amb els drets d'autor. Però el problema principal és la manca de per-
sonal, cosa que fa impossible revisar milers, de vegades milions, de fotografies per esbrinar 
quines estan afectades per la nova normativa i tornen a gaudir de protecció. I quan això esti-
gui fet -algun dia-, caldrà posar-se en contacte amb cadascun dels diversos titulars de drets 
d'autor, cas que se'n pugui trobar l'adreça, per establir-hi un contracte d'arxiu. 

Mentrestant -i va per llarg- aquests documents d'arxiu, en el nostre cas fotografies, no es 
podran tornar a fer servir. 

B 
Pel que fa a les bases arxivístiques sobre la manera de preservar i donar accés a les 

obres fotogràfiques avui i en el futur, ja he fet les meves consideracions fonamentals sobre el 
tema. No crec que hi hagi cap alternativa a l'ús de la tecnologia moderna. Una bona part -pre-
sumiblement una part immensa- de la saviesa dels temps antics s'ha perdut al llarg dels 
segles. L'agent causant d'aquesta pèrdua no ha estat sempre un foc com el que va destruir 
la Biblioteca d'Alexandria, una guerra o la ignorància, com la demostrada per l'Església de l'e-
dat mitjana quan els treballs de matemàtiques i altres ciències eren negligits només perquè 
els seus autors eren jueus o islàmics. De vegades, la raó de la pèrdua ha estat només la 
manca d'un mitjà adequat per transferir els coneixements o documents a d'altres períodes 
futurs. No es tracta només que no comprenguem els lligalls indis, sinó que molts estan des-
compostos i per això se n'ha perdut per sempre el contingut. Els manuscrits de l'edat mitjana 
van ser transcrits però hi havia molt poca gent que sabés llegir i escriure, així que només es 
van fer unes quantes còpies de cada llibre i més tard se'n van destruir moltes. I així succes-
sivament. 

Per tant, la preservació és una necessitat de la màxima urgència, i es tracta d'aconseguir 
una preservació tal que permeti a les generacions futures continuar accedint al material que 
intentem conservar. La digitalització és, gairebé amb tota seguretat, la tècnica que hem d'em-
prar. D'una banda, perquè resulta extraordinàriament útil a efectes de restauració, però sobre-
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tot, d'altra banda, perquè en el futur els materials que no estiguin digitalitzats ja no podran ser 
utilitzats ni llegits. L'accés seria impossible, i les nostres fotografies compartirien el destí dels 
documents indis. 

També sóc conscient dels problemes que planteja la digitalització. L'emmagatzematge de 
dades digitalitzades a llarg termini és una qüestió preocupant que encara no ha estat solu-
cionada. Usant les tècniques avui disponibles, moltes fotografies perdrien elements impor-
tants de la seva aparença. Una comparació entre una còpia original del 1890 i una còpia nova 
feta el 1998, extretes ambdues de la mateixa font, ho diu tot. La resolució és un factor impor-
tant, com també la transició del color -sabem que el negre i el blanc difícilment eren mai 
negre i blanc-: i aquestes són només algunes de les nombroses i rellevants qüestions que 
se'ns plantegen. 

Un altre factor significatiu pel que fa a conseNació i accés són els fons necessaris per a 
la preseNació: com s'han de pagar les enormes quantitats de diners que hem de gastar-hi, 
tant si usem mètodes tradicionals com si recorrem a la digitalització? Deixeu-m'ho dir en una 
frase: com menys s'accedeix als nostres arxius, menys diners entren i menys cas ens fa el 
públic, i el cas és que, sigui quina sigui la nostra situació, l'aportació de fons recula progres-
sivament; com menys inversió tinguem, més difícil esdevindrà la preseNació; si es redueix el 
grau i l'abast de preseNació, també es reduirà l'accés; i com menys accés tingui l'arxiu, més 
disminuiran els recursos econòmics disponibles. 

Encara hi ha un altre element que cal tenir en compte pel que fa a la digitalització. El pro-
gramari s'ha desenvolupat de tal manera que pot llegir tota la informació escannejada, reduir-
la i presentar-ne una imatge a la pantalla de l'ordinador amb qualitat de previsualització. Si 
l'arxiver hi afegís una petita descripció, la informació podria ser més senzilla i d'aquesta 
manera més ràpida d'inserir. Amb lmagefinder, ara per ara, tres persones poden treballar amb 
deu mil o quinze mil fotografies l'any, segons la dificultat dels documents32. Una prerecerca 
en una base de dades d'informació es podria concentrar en paraules clau, i la recerca efecti-
va es podria fer a la pantalla, de mahera que fins i tot l'accés seria més ràpid. 

Hi ha un munt de problemes per descobrir i aclarir. Però si solucionem aquests problemes, 
¿per què no? 

e 
Els interrogants com ara si cal o no una millor estructura o xarxa d'organització com a 

base entre arxius de col·leccions, o si necessitem una organització molt més fixada entre 
arxius públics i iniciatives privades -treballin comercialment o sense afany de lucre- són 
qüestions que no poden ser contestades d'una manera concloent en una ponència com 
aquesta; tot té avantatges i inconvenients. 

Però permeteu-me que enumeri algunes conviccions personals: 

1. Les iniciatives legals com ara la invenció del dipòsit legal ajuden l'arxiver en la seva 
feina si estan preparades a fons i si s'implementen correctament. Però les noves lleis i regu-
lacions no són com una vareta màgica que solucionarà tots els problemes amb un simple toc 
i un pessic de pólvores màgiques. Les noves normatives generaran tasques addicionals per 
fer encara que solucionin els problemes vells. 

2. Els reptes actuals són, de llarg, massa considerables com perquè un arxiu pugui afron-
tar-los si continua treballant sol. Complir el propi deure d'aquesta manera és impossible: la 
cooperació és doncs essencial. Hi ha tanta feina per fer que cal distribuir-la, però encara que 
reeixim a repartir el treball entre tots dubto que siguem capaços de fer tot el necessari. Les 
accions individuals segurament no tindran èxit a llarg termini, i això vol dir que necessitarem 
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col-laboració mútua a tots nivells. En alguns casos potser caldrà instaurar noves estructures 
de cooperació. Avui dia, la col-laboració ha de funcionar com en una matriu multidimensional. 
L'arxiu d'una empresa industrial, per consegüent, hauria de treballar juntament amb els arxius 
municipals de la mateixa regió. Les institucions que es trobin al mateix nivell, com per exem-
ple arxius industrials, arxius municipals i arxius nacionals, haurien de cooperar entre elles. I 
encara és més important aconseguir que els arxius que comparteixen una problemàtica idèn-
tica o similar cooperin a nivell nacional, europeu i global. Els primers passos en aquesta direc-
ció han estat fets des de fa molt de temps. L'ús de noves tecnologies ha comportat una nova 
temptativa i engendrarà un progrés addicional, però també cal que siguem prudents. Els 
perills han de ser evitats; organitzar la cooperació demana feina, una feina que no es pot inte-
grar en la tasca pròpia de l'arxiu. Es tracta, doncs, de mantenir un equilibri ben calculat; en el 
llarg camí que caldrà recórrer, la cooperació hauria de reservar capacitat, no gastar-la. 

3. Com a arxiver, el que em sembla més important és que els arxivistes siguin fidels a la 
seva tradició, a la seva professió i a les seves conviccions. Han de tenir present quina és la 
seva responsabilitat i la seva tasca: preservar la valuosa part de la nostra història que es 
manté presentada en documents, preservar-la bé perquè pugui ser usada per a la compren-
sió de les nostres vides i per ajudar a la formació del nostre futur. I quan parlo de tradició no 
estic pensant a usar la ploma en lloc de l'ordinador, sinó ben al contrari: tenim el deure d'u-
sar totes les eines útils que ens proporcioni la tecnologia moderna mentre faci un servei efi-
caç al document d'arxiu i als seus usuaris. 
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RESUMEN 

Partiendo de la historia alamana y de las estructuras políticas en las que esa evolución histórica ha fructifica-
do, se ofrece un esbozo de la situación en la que actualmente se encuentra la archivística de este país. 

En el curso de la ponencia se comenta la traslación y concreción de los principies generales de esta discipli-
na al campo del mantenimiento de obras fotograficas en archivos, haciendo especial hincapié en la historia del 
desarrollo técnico alcanzado en mataria de identificación y conservación . Paralelamente se analizan las conse-
cuencias que puede conllevar en este ambito el empleo de las tecnologías mas avanzadas. 

Este documento tiene por núcleo tematico principal una descripción de los aspectes legales que determinan el 
trabajo a realizar en el archivo de fotografías. Dejando en un segundo término elllamado 'depósito legal', concebi-
do como base posible -aunque inexistente en Alemania- para materializar las adquisiciones necesarias, la ponen-
cia que nos ocupa centra su atención en el 'copyright' y en varias de las consecuencias que conlleva para el archivo 
de fotografías en Alemania. Partiendo de los puntos mas generales y de la historia de la protección mediante dere-
chos de autor en Alemania, se tratan varios puntos adicionales de los que algunes se analizan con todo detalle. 

Entre otros temas, se hace referencia a distintas modalidades de uso como son la duplicación , distribución, 
exhibición, difusión por radio y televisión, proyección y lectura. 

Con particular interés se estudian en este documento las consecuencias que pueden derivarse de la armoni-
zación entre la normativa europea y la legislación vigente en Alemania en términos de derechos de autor, pres-
tanda singular atención a los efectes de este proceso para el archivo de fotografías. Acto seguida se analizan las 
condiciones en las que se aplican los derechos de autor, su renovación y las consecuencias que en este sentido 
puede entrañar el uso de fotografías, sobre todo cuando para ello se emplean bases de datos. 

Mención aparte merecen asimismo en este documento las restricciones impuestas al principio del contrato 
libremente acordada por la voluntad de las partes, y que se aplican a la explotación de fotograffas para garantizar 
los intereses del titular de los derechos de autor. 

El documento finaliza con una visión general de la situación actual, con sus problemas y las perspectivas que 
se plantean; y es que, si consideramos la situación que hoy día vive el archivo de fotografías en Alemania, cabe 
constatar tres focos fundamentales de preocupación cuyo valor real parece re basar ampliamente las fronteras ale-
manas: 

a) la base legal, en lo que respecta a armonización de derechos de autor a escala europea 
b) las bases de la archivística, en cuanto a cómo conservar y hacer accesibles las piezas archivadas en el 

presente, pero también en el futuro, y ello sin olvidar el proceso de digitalización de las mismas 
e) la base estructural, en el sentido de que se requiere cooperación para optimizar el esqueleto organizativo 

de un archivo individual, pero mejorando al mismo tiempo la archivística como disciplina tomada en su conjunto. 
A este fin se precisaran sin duda nuevos métodos y tecnologías, aunque recordando en todo momento los valo-
res basicos de la archivística. 

RÉSUMÉ 

En partant de l'histoire allemande et des structures polítiques qui en résultent, on est en mesure de faire une 
ébauche de la situation dans laquelle se trouve actuellement l'archivistique de ce pays. 

Cet exposé fait état du transfert et de la spécification des principes généraux de cette discipline dans le domai-
ne du classement des oeuvres photographiques, en soulignant tout particulièrement l'histoire du développement 
technique atteint en matière d'identification et de conservation. On étudie parallèlement les conséquences que 
peut impliquer dans ce domaine l'emploi des technologies les plus avancées. 

La partia la plus importante de cet article s'occupe de la description des aspects légaux qui déterminent le tra-
vail à réaliser à l'heure de classer les photographies. Mis à part le "Dépòt Légal", conçu comme base possible-
bien qu'inexistante en Allemagne - pour matérialiser les acquisitions nécessaires, le sujet principal de l'article cen-
tre son attention sur le "copyright" et sur plusieurs des conséquences qu'il implique pour le classement de photo-
graphies en Allemagne. D'un point de vue plus général et en partant de l'histoire de la protection des droits d'auteur 
en All e magne, plusieurs points complémentaires sont traités dont certains sont analysés très en détail. Entre autres 
questions, mention est faite des différentes modalités d'usage telles que duplication, distribution, exhibition, diffu-
sion par radio et télévision, projection et lectura. 

C'est avec un intérêt tout particulier que l'on étudie dans ce document les conséquences qui peuvent se déri-
ver de l'harmonisation entre la réglementation européenne et la législation en vigueur en Allemagne en termes de 
droits d'auteur; une attention spéciale est également prêtée à l'effet de ce processus sur le classement des pho-
tographies. Les conditions pour l'application des droits d'auteur, leur rénovation et les conséquences que peut 
entraïner dans ce sens l'utilisation de photographies, surtout lorsqu'on utilise pour ce faire des bases de données, 
y sont également étudiées. 
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Mention est spécialement faite dans ce document des restrictions imposées au principe du contra! librement 
accordé par la volonté des parties et qui sont appliquées à l'exploitation des photographies pour garantir les 
intérêts du titulaire des droits d'auteur. 

Le document se termine par une vision générale de la situation actuelle, avec les problèmes et les perspecti-
ves qui se posent; en effet, si nous considérons la situation que vit actuellement le classement de photographies 
en Allemagne, il faut constatar trois foyers fondamentaux de préoccupation dont la valeur réelle semble largement 
dépasser les frontières allemandes : 

a) la base légale, en ce qui concerne l'harmonisation des droits d'auteur à échelle européenne 
b) les bases du classement, eu égard à la conservation et l'accessibilité des pièces classées dans le présent, 

mais aussi dans l'avenir, et ce sans oublier leur processus de numérisation. 
e) la base structurelle, dans le sens ou une coopération est requise pour optimiser les éléments organisatifs 

d'un classement individual, tout en améliorant l'archivistique comme discipline considérée dans son ensemble. On 
aura besoin sans aucun doute pour cela de nouvelles méthodes et de nouvelles technologies, sans oublier bien 
sOr les valeurs de base de l'archivistique. 

SUM MARY 

On the basis of the German history and the hereby resulting political structures a draft of the archival lands-
cape in Germany is drawn. 

The transition and specification of general archival principies into the field of archiving photographic works are 
touched. Especially the importance of the history of technical development in relation to identification and preser-
vation is strengthened. Possible consequences of the employment of lates! technologies are discussed. 

The major part ot the article deals with a description of legal matters which determine the archival work on 
archiving photographs. Apart from 'Legal Deposi!', as a possible but in Germany not existing basis for acquisition, 
the main topic of the article covers the definition of 'Copyright' and a number of consequences for the archivation 
ot photographs in Germany. Starting from the general points and the history of copyright protection in Germany, 
several further items are discussed, some of them in detail. 

Duplication, distribution, exhibition, broadcasting, projection and lectura-use are mentioned. 
A special view is directed to the consequences of European harmonisation of copyright regulations in Germany 

and their results for archiving photographs. Terms of copyrights are dealt as well as reviving rights and the conse-
quences for using the photographs especially with the help of database. 

Another special mention is given to the restrictions that have been put to the principie of fraely agreable con-
tracts in the field of explotation ot photographs regarding the interests of copyright owners. 

A view on 'Today's situation -problems- perspectives' closes the paper: Reconsidering the situation of today 
on archiving photographs in Germany one has to state three major fields of concern that seem to be ot wider value 
than just for the German situation: 

a) the legal basis in terms of European copyright harmonisation. 
b) the archival basis of how to preserve and how to give access to the holdings today and in futura not exclu-

ding digitisation. 
e) the structural basis of eventually improving the organisational background of a single archive as well as the 

entire field of archiving means co-operation. lt also demands facing new methods and technologies as well as 
remembrance to the basic values ot archivation. 
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L'ESTANDARDITZACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DELS DOCUMENTS AUDIOVISUALS AL 
CANADÀ I ALS ESTATS UNITS: MITE O REALITAT? 

ACRÒNIMS 

AACR2: 

AAO: 

ACA: 

AMC: 

AMIM: 

APPM: 

BCA: 

GIGH: 

CIA: 

CRSHC: 

ICA: 

ISAD(G) 

MAD: 

MARC: 

MARCAMC: 

OCLC: 

RODA: 

RCCA2: 

ALIN: 

SAA: 

Gilbert-L. Comeault 
Archives provincia/es du Manitoba (Canada) 

Anglo-American Cataloguing Aules /Règies de catalogage anglo-américaines, 2e édition 

Association des archivistes du Québec 

Association of Canadian Archivists 

Archival and Manuscript Control 

Archival Moving Image Materials 

Archives, Personal Papers and Manuscripts 

Bureau Can adien des Archivistes I Bureau of Canadian Archivists 

Graphic Materials: Aules for Describing Original Materials and Historical Collections 

Conseil lnternational des Archives 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

lnternational Council ot Archives 

Norme générale et internationale de description d=archives I General lnternational Standard 

Archival Description 

Manual of Archival Descriptions 

Catalogue lisible en machine I Machine Readable Cataloguing 

Machine Readable Cataloguing Archives & Manuscripts Control 

Online Computar Library Center 

Règies pour la description des documents d=archives 

Règies de catalogage anglo-américaines, 2e éd 

Research Librairies lnformation Network 

Society ot American Archivists Working Group on Standards for Archival Description 

SAA WGSAD: Society of American Archivists Working Group on Standards for Archival Description 

UTLAS: University of Toronto Library Automation Centre 

WGSAD: Working Group on Standards for Archival Description 

Ningú no discutirà que la catalogació i la descripció dels documents d'arxiu tenen una 
importància primordial en els treballs d'arxivística. Alguns diran fins i tot que en constitueixen 
l'eix vertebrador. Les primeres regles per a la catalogació de manuscrits als Estats Units foren 
redactades l'any 1888. Després d'examinar les nocions del que constitueix la descripció dels 
documents arxivístics, Lucianna Duranti ha constatat que el terme en si mateix no ha estat 
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definit fins als anys 70. En general, hom es limitava a la producció d'inventaris sense fer cap 
reflexió profunda sobre el treball de descripció. Fins a la dècada següent no aparegué el con-
cepte de descripció, i aquest evolucionà des d'un punt de vista lligat a la producció d'instru-
ments de recerca per arribar a un procés molt ampli caracteritzat per un impressionant conjunt 
d'activitats.1 L'elaboració de normes de descripció, per aportar un control intel·lectual més 
adequat als documents arxivístics de tot tipus, esdevinguts cada cop més voluminosos i com-
plexos, atragué igualment l'atenció dels arxivers canadencs durant els anys 80.2 

En el transcurs dels anys següents, arxivers d'ambdós costats de la frontera formaren 
grups de treball autònoms per establir l'estructura intel·lectual de les normes de descripció. El 
desenvolupament i l'accessibilitat creixent de les bases de dades, en combinació amb el des-
plegament de xarxes informatitzades i amb les possibilitats d'intercanvi d'informació a escala 
interinstitucional que oferia aquesta tecnologia, orientaren l'energia de la professió arxivística 
nord-americana cap al treball de descripció. Caldrà, però, esperar algunes dècades per poder 
veure un treball de reflexió repecte a aquest principi de descripció. De moment, la tecnologia 
informàtica havia eclipsat la normativització de la descripció de documents arxivístics. Fou uti-
litzant les bases de dades i les xarxes informatitzades que els arxivers s'adonaren de la 
manca d'uniformitat del treball de descripció i d'una necessitat immediata d'estandarditzar els 
instruments de recerca. 

Malauradament, s'aturaren en aquest punt sense definir les activitats pertinents i especí-
fiques del treball de descripció.3 Ni el format MARC-AMC,4 ni els Archives,Personal Papers 
and Manuscripts (APPM) de Steven Henson,5 encara utilitzats als Estats Units, no reflectien 
un nou pensament veritable sobre el treball de descripció.6 Estaven adreçats a dos objectius: 
d'una banda, facilitar l'accés dels arxius als interessats en la recerca, i de l'altra, descriure tots 
els suports d'informació, tant si eren documents textuals, fotogràfics, cartogràfics i visuals 
com si eren sonors, públics o privats. 7 

La primera definició del treball de descripció veié la llum dins el lèxic de la Society ot 
American Archivist (SAA) publicat l'any 1974. Preconitza el control intel·lectual dels arxius per 
a la preparació d'instruments de recerca. La SAA Working Group of Standards for Archival 
Description(WGSAD) criticà aquesta definició l'any 1989 pel fet de ser massa limitada i massa 
orientada cap a l'obtenció d'un resultat. El grup de treball considerà una nova definició dona-
da per David Gracy 11 , que afirmava que l'objectiu primordial és establir un control físic, 
intel·lectual i administratiu sobre els documents d'arxiu. I així seguidament el grup americà 
aportà la seva pròpia definició. El WGSAD precisà que el treball de descripció és el procés 
d'obtenir, de recollir, d'analitzar i d'organitzar tota la informació que serveix per identificar, 
guardar, localitzar i interpretar els documents d'una institució, d'un organisme o d'una perso-
na, explicant el context i l'organització dels documents guardats en un dipòsit arxivístic. Un 
any després, Frederic Miller adoptà una definició igualment orientada cap al procés i el con-
tingut, fent una referència molt explícita sobre l'objectiu del treball de descripció sense esmen-
tar la preparació d'un producte específic: la descripció d'arxius està lligada al procés d'obtenir, 
de recollir, d'analitzar, de controlar, d'intercanviar i de donar accés a la informació referent: 1) 
als orígens, al context i a la provinença; 2) al sistema de classificació; 3) al tipus i al contin-
gut; 4) als lligams entre diferents grups o sèries de documents, i 5) a la manera segons la qual 
es poden recuperar i emprar.8 Anys després, les Règies pour la description des documents 
d'archives (RODA), elaborades pel Bureau Canadien des Archivistes (BCA), precisaren més 
el treball de descripció i el consideraren com una funció fonamental del tractament dels arxius, 
els productes de la qual són els instruments de recerca de tot tipus que permeten donar als 
administradors el control físic i intel·lectual sobre els arxius dels quals tenen cura, i, al mateix 
temps, proporcionen la informació sobre les matèries diverses accessibles a qui es dedica a 
la recerca.9 
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L'arxivística nord-americana començà a normativitzar les diverses pràctiques descriptives. 
David Bearman, Towards National lnformation Systems for Archives and Manuscript 
Repositories: the Nationallnformation Systems Task Force (NSTF) Papers, 1981-1984.1 O Els 
arxivers canadencs i americans perseguiren certs objectius comuns pel que fa a la descripció 
bibliogràfica. Tanmateix, com aviat es veurà, es comprometeren en plantejaments força dife-
rents i desenvoluparen normes de descripció divergents. Aquestes diferències poden expli-
car-se en part per la diversitat de cultures presents al Canadà com són la quebequesa i 
l'americana, 11 igual que les de Michael Cook i de Margaret Prochet a la Gran Bretanya que 
foren examinades al Canadà.12 

Cal remarcar, de tota manera, que el plantejament de la Gran Bretanya diferí considera-
blement pel fet de concentrar-se en el desenvolupament d'una normativització dels instru-
ments de recerca a l'interior dels dipòsits arxivístics.13 

El Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSHC) assenyalà l'any 
1980, en un informe sobre els arxius canadencs, que era urgent "investigar amb la finalitat 
d'establir normes per a la descripció, la classificació i el repertori dels documents arxivístics. 
La manca d'uniformitat en els mètodes de descripció i d'inventari obstaculitza seriosament la 
creació d'un sistema d'informació nacional."14 

Fou al Quebec on primerament es reconegué la importància d'estandarditzar el mode de 
presentació dels instruments de recerca. L'Association des Archivistes du Québec (AAQ) creà 
l'any 1982 un grup de treball per estudiar la qüestió. Els resultats foren publicats l'any 1984 
en un document titulat Les instruments de recherche pour les archives15. Aquell mateix any 
el grup de treball sobre les normes de descripció en arxivística, finançat pel CRSHC, començà 
un projecte que s'escalonaria en un període de deu anys. 

Els membres del grup de treball canadenc foren escollits pel BCA, organització dins la 
qual eren representades I'Association ot Canadian Archivists (ACA) i I'Association des 
Archivistes du Québec (AAQ). El grup de treball americà funcionava independentment de la 
SAA, tot i que els seus representants havien estat gairebé tots membres actius de l'associa-
ció americana d'arxivers16. El mínim que es pot dir de l'experiència canadenca és que les 
RODA foren el resultat d'un treball d'equip que operava a escala nacional, i d'una concerta-
ció intensa, estesa en el si de la comunitat arxivística canadenca i quebequesa. Aquesta 
experiència donà sens dubte un cert sentit de pertinença als arxivers que hi participaren. Fins 
a un cert punt, però, fou el resultat d'un consens entre el Canadà anglòfon i el Canadà francò-
fon. La comunicació de documents per impulsar la fixació de normes generals de descripció 
arxivística a escala internacional era secundària.17 

La gènesi de la normativització de termes descriptius als Estats Units es remunta al 
manual de Hensen, Archives, Personal Papers, and Manuscripts (APPM), publicat l'any 1983 
i revisat el 1989. Basada en el format USMARC (catàleg llegible a màquina), Archival and 
Manuscript Control (AMC), aquesta publicació prové de la divisió dels manuscrits de la 
Biblioteca del Congrés. Es tractava del resultat d'una redacció massa rígida de la segona edi-
ció dels Anglo-American Cataloguing Rufes (AACR2)/ Règies de catalogage anglo-américai-
nes (RCCA2) i responia a la necessitat d'interpretar el capítol 4. Les APPM foren redactades 
amb la finalitat d'abordar específicament les normes referents a la creació de documents 
bibliogràfics: 

" Se li ha donat un abast tan general com ha estat possible amb la finalitat d'incloure el 
conjunt de manuscrits tractant fonts d'informació i elements descriptius (tant externs com 
interns) i donant exemples de descripcions. Una secció tracta de l'exhaustió de les descrip-
cions ... des del nivell mínim (primer nivell) fins a un tercer nivell, més detallat, que engloba 
tots els elements esmentats a les normes."18 
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Aquest manual estimulà la utilització de les bases de dades per a la creació d'instruments 
de recerca informatitzats, com fou el cas a la Gran Bretanya amb l'aparició de la primera edi-
ció del Manual of Archival description (MAD), publicat l'any 1986. Publicant l'edició general 
dels APPM, Hensen admeté que ell no proposava principis de descripció, tot i que els princi-
pis bibliogràfics descriptius de les AACR2 haguessin pogut interpretar-se com a mètode de 
catalogació acceptable als ulls dels arxivers. Aprofitant l'evolució de les bases de dades abor-
dables amb la uti lització de les APPM, els arxivers americans es preocuparen primerament 
de difondre les seves creacions culturals a les xarxes d'informació com el Research Librairies 
lnformation Network (RLIN) i, fins a un cert punt, en el Online Computer Library Center 
(OCLG) i WLN per anomenar-ne alguns. 

Caldria assenyalar que s'hi afegiren dos altres manuals sobre normes descriptives d'ar-
xius no textuals a l' edició dels APPM. Es tracta de la publicació d' Elisabeth W. Betz, comp. 
Graphic Materials: Rufes for Describing Original Materials and Historical Collections (G/CH), 
publicat l'any 1982, i la de Wendy White-Hensen, comp. Archival Moving lmages Materials: A 
Cataloguing Manual (AMIN), publicat el 1988. La qüestió era assegurar el treball de coordi-
nació entre els tres manuals americans, aprofitant-ne els avantatges i eliminant-ne els buits 
per identificar tots els elements de descripció i assegurar una descripció minimalista però ade-
quada per a cadascun d'ells.19 

Avui en dia Hensen reconeix que dins el context actual d'informatització, les restriccions 
artificials imposades pels formats AACR2 i MARC portaren les APPM al límit del seu poten-
cial.20 · 

Al Canadà, els autors del document Les normes de description en archivistique: une 
necessité, publicat l'any 1986, insistiren més en el treball realitzat que a tornar a començar 
des del principi . Avaluaren el treball de normativització en l'àmbit de la biblioteconomia des-
criptiva i en recomanaren l'adopció davant la manca de models arxivístics complets i estruc-
turats capaços de descriure els arxius en la seva totalitat, llevat que es tractés de fons amb 
múltiples nivells. Aquest procés tingué les seves dificultats. Contràriament a l'experiència 
americana, on ja existia certa connexió amb el món de la biblioteconomia, les relacions entre 
bibliotecaris i arxivers canadencs no foren mai cordials.21 

El grup de treball canadenc presentà la seva experiència i les seves recomanacions pel 
que fa a les normes de descripció en arxivística la tardor de l'any 1986, mentre que el grup 
americà publicà el seu treball el 1989. El grup de treball canadenc definí el treball de des-
cripció "com una funció major del tractament de documents d'arxiu ... permet la producció 
d'instruments de recerca de diferent tipus els quals fan possible que els administradors 
puguin controlar les col·leccions i els que les utilitzen i els arxivers hi puguin trobar la infor-
mació referent a les diferents matèries concretes. '22 

Els arxivers canadencs lligaren la descripció més al contingut que a l'estructura. Per ells, 
allò important no era ni la producció ni l'estandardització dels instruments de recerca sinó la 
descripció d'un fons, de les seves sèries i de les subsèries.Aquest punt de vista difereix de 
l'experiència americana i anglesa enunciada en el Manuel (MAD) de Cook que aprova la 
estandardització dels instruments de recerca i rebutja els models bibliogràfics com a mètode 
de descripció d'arxius i de difusió.23 Els americans adaptaren un punt de vista més aviat 
holístic i una definició detallada que subratllava la importància del procés de descripció. Les 
APPM, contràriament a les RODA, donaren prioritat als instruments de recerca enfront de la 
classificació. Aquesta presa de posició reflecteix els seus objectius: crear instruments de 
recerca abans que descriure els arxius. 

Les RODA donaren prioritat a l'aplicació dels principis arxivístics de classificació per des-
criure els documents d'arxiu, principis basats en el respecte dels fons, en la provinença i en 
el respecte de l'ordre primitiu reflectint l'estructura administrativa de l'organisme productor.24 
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Així, tota descripció ha de representar l'estructura del fons i això no és possible abans de la 
classificació. Les RODA fan una distinció entre el procés de control físic i administratiu {clas-
sificació) i el de la descripció o del control intel·lectual que consisteix en la producció d'ins-
truments de recerca apropiats. Per adaptar aquesta preferència lligada al control intel·lectual, 
les RODA han establert les següents categories per facilitar-ne la descripció: història admi-
nistrativa I nota biogràfica; històrica de la conservació, i abast i contingut.25 

No hi havia cap normativa quan el grup de treball canadenc publicà les seves trenta-cinc 
recomanacions. La primera reflectia la suposició més important del comitè, o sigui," els arxi-
vers canadencs descriuen i posen índexs als fons i a les col·leccions a nivell del fons o de la 
col·lecció, sigui quin sigui el tipus de document o de suport en el qual es conserven."26 Les 
RODA eventualment definiren, sens dubte després d'una intensa reflexió deguda a certes crí-
tiques, el concepte de fons com un "conjunt de documents de qualsevol natura reunits 
automàticament i orgànicament, creats i/o acumulats i emprats per una persona física o moral 
o per una família en l'exercici de les seves funcions27 i no mesclats amb documents d'altres 
dipositaris o creadors."28 

Del principi de respecte als fons s'extreu 

" ... un segon axioma segons el qual el mode de descripció dels documents d'arxiu depèn 
de la seva classificació. Del principi del respecte a la provinença s'extreu, d'altra banda, la 
noció en virtut de la qual el mode de classificació adoptat per l'arxiver depèn de la manera 
com el çreador ha creat i/o acumulat orgànicament i espontàniament els documents per clas-
sificar. Es impossible de descriure un fons abans d'haver-ne assegurat la classificació. Com 
que, paral-lelament, el nivell de descripció depèn dels nivells de classificació, el Grup consul-
tatiu recomanà l'establiment de cinc nivells de classificació d'arxius, és a dir: el dipòsit, el fons, 
la sèrie, el dossier i el document."29 

"Un altre principi recomanat pels autors en matèria de descripció estipula que l'ordre de 
descripció ha d'anar sempre des del que és general al que és esp~cífic . Per contextualitzar 
una part d'un fons, cal disposar-ne obligatòriament de la descripció. Es molt important que els 
usuaris coneguin el context en el qual han estat creats els documents que consulten. Per això 
els arxivers han d'exercir un control intel·lectual sobre els fons d'arxius, primerament a nivell 
del mateix fons, després als altres nivells de descripció. Aquesta visió és a l'inrevés de les 
AACR2."30 

Aquests principis han guiat el Comitè de planificació i els seus grups de treball en la redac-
ció de les RODA. Per assegurar-ne una aplicació eficaç, els arxivers han d'entendre els fona-
ments i les estructures comprenent la filosofia i els principis que les han inspirat. Per resumir, 
les RODA es basen en l'estructura establerta en les AACR2, les prescripcions de les quals es 
modificaren en funció dels principis arxivístics i dirigiren la classificació i la descripció dels 
fons d'arxius i les seves parts.31 El principi de provinença com a principi fonamental facilità 
el procés decisiu. 

Alguns teòrics criticaren aquest concepte de fons per ser massa restrictiu. Terry Cook, 
arxiver reconegut al Canadà, féu posar en guàrdia els seus col·legues respecte a la dificultat 
d'aplicar la noció de fons per, d'una banda, 

" ... identificar-ne el creador dins d'estructures jeràrquiques, i de l'altra, decidir la pertinença 
d'una sèrie a un creador i a un fons concrets. Aquests dos problemes apareixen quan s'apli-
ca el concepte de fons als documents creats per buròcrates moderns i complexos amb nom-
brosos nivells administratius lligats a la vegada verticalment i horitzontal; o en el moment en 
què es tracta de documents electrònics creats, transformats i utilitzats de manera simultània 
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per dos o més creadors que no posseeixen identitats físiques significatives, ja que es tracten 
de manera relacional o "híper media" ... la solució es troba en la percepció del fons, no com a 
entitat física, sinó com a concepte abstracte o conjunt de relacions. Com saben els arxivers 
que tracten els documents informàtics, la realitat sovint és lògica i funcional, però no física ... 
el fons no és tant una entitat física com una recapitulació conceptual de descripcions d'uni-
tats físiques a nivell de la sèrie o del nivell inferior i de descripcions de particularitats del cre-
ador o dels creadors de documents en els àmbits administratiu, històric i funcional."32 

Aquest pensament es reflecteix en els escrits de Sylvain Sén~cal. Segons aquest autor, 
"un punt de vista com aquest requereix no que se "suspengui" el respecte dels fons a les 
necessitats o que es "transgredeixi", sinó que es reformuli el concepte de fons i que esdevin-
gui intel-lectual més que no pas físic dissociant-lo de la provinença". Seguint Bearman i Lytle, 
i invocant la realitat organitzativa actual, l'autor proposa que: 

" ... els arxivers deixin de posar l'accent en l'estructura organitzativa i que percebin l'orga-
nisme com un sistema integrat d'activitats que tendeixen cap a un objectiu general, ja que 
l'estructura només serveix per suportar les funcions. És la memòria de les funcions, o de les 
activitats, el que l'arxiver ha de constituir; la de les estructures serà constituïda a través de 
funcions o activitats com a suport, més que no pas com a objecte. Cal doncs abandonar el 
concepte de fons "com a entitat orgànica i autònoma" i "conservar el concepte de principi de 
provinença dels documents com a element apte per mantenir les informacions lligades al con-
text organitzatiu."33 

Un altre teòric afegeix que 

" ... una descripció arxivística realitzada a les darreres etapes del cicle de la vida dels docu-
ments té efectes nocius per a la professió arxivística ... aquesta pràctica limita la nostra capa-
citat de prendre la informació contextual i estructural al llarg del cicle de la vida dels sistemes 
de gestió de documents, els quals són essencials per a la plena comprensió dels fons de les 
nostres institucions. Aquesta situació ha resultat un saber incomplet que fa difícil l'avaluació i 
complica l'accessibilitat dels documents. Aquestes complicacions no faran més que augmen-
tar amb el desenvolupament ràpid de la informàtica i la utilització de programaris cada cop 
més complexos en l'organització. Una visió metainformàtica de la descripció arxivística aju-
daria a resoldre aquests problemes i a alçar el perfil dels arxivers que serien progressivament 
percebuts com a gestionaris de saber preuat i responsable ."34 

Sent de particular importància per a aquest congrés, el grup de treball s'havia plantejat un 
repte important amb la descripció dels arxius no textuals. Les RODA acordaren un especial 
interès per a la descripció a nivell del fons per als arxius tradicionals, és a dir textuals, però 
reconeixien que per a les fotografies, els mapes, els enregistraments sonors, les pel·lícules, 
"la descripció del document pren cada vegada més importància"35 i que el concepte de fons 
representa una fita major per a aquells i aquelles que en tenen cura i per als usuaris que fun-
cionen sobretot a nivell del document. El grup de treball recomanava que un comitè .s'enca-
rregués d'elaborar normes de descripció de fotografies , dels fons i de les col-leccions de 
fotografies a partir del manual d'Eiisabeth Betz, Graphic Materials: Rufes for Describing 
Original /tems and Col/ections, i hi aportés les modificacions necessàries.36 

Per precisar encara més el repte, l'objectiu essencial de les RODA continuava sent lacre-
ació de normes de descripció per a tots els tipus de documents d'arxiu, incloent-hi els arxius 
visuals que reflecteixen la naturalesa orgànica dels documents. Basant-se en els treballs de 
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biblioteconomia, els autors dels manuals usuals de catalogació visual tradicionalment havien 
lloat la descripció a nivell de l'element o del document, habitualment una sola fotografia o un 
sol film. 

Tanmateix, s'hauria de remarcar que en el context de l'elaboració de les RODA i de l'es-
tandardització de la descripció dels documents fílmics, les institucions especialitzades en 
l'àmbit de l'audiovisual, com els arxius de la ràdio i de la televisió o les cinemateques, es diri-
geixen cap a una descripció encara més elaborada a nivell del document, mentre que els 
dipòsits d'arxius importants de suports múltiples semblaven voler orientar-se cap a una des-
cripció a nivell del fons. S'ha de constatar també que la informatització, d'una banda, estimu-
la el treball d'estandardització dins la professió arxivística nord-americana, i d'altra banda, 
comporta el risc d'allunyar els "bibliotecaris" que treballen en l'àmbit audiovisual dins de ser-
veis especialitzats dels seus col·legues que exerceixen les seves funcions a dipòsits d'arxiu 
de suports múltiples.37 ¿Podem tenir l'esperança que els especialistes d'arxius no textuals, 
malgrat les diferències institucionals, nacionals, culturals i lingüístiques, descobreixin que 
tenen cada vegada més coses en comú amb els arxivers? 

En la mateixa línia dels arguments precedents i en relació amb una certa tendència dels 
arxivers de l'àmbit audiovisual a treballar sobretot a nivell del document, Bearman deplora el 
fet que els arxivers tendeixen a descriure aquests arxius en termes de productes més que en 
termes d'activitats on el context de la creació i de la difusió ha de ser documentat. A més, 
aquesta manera de treballar a nivell del document té un efecte nociu sobre la professió arxi-
vística i causa un enorme i potser irreversible endarreriment.38 

El grup de treball canadenc fou rebatejat el 1987 i prengué el nom de Comité de 
Planification sur les Normes de Description (Comitè de planificació de les normes de des-
cripció) per reflectir millor el seu objectiu específic. Redactà unes normes generals aplicables 
al conjunt dels suports documentals a tots els nivells de descripció. El Comitè s'inspirà en les 
normes exposades al capítol 1 de les AACR2 (segona edició, revisada el 1988). Un cop aca-
bades les normes generals, un grup de treball començà amb la descripció dels fons d'arxiu 
de suports múltiples. Aquesta aproximació produí les línies directives per a l'elaboració de les 
normes de descripció respecte als suports particulars a nivell del fons, de la sèrie, del dossier 
i del document per als documents textuals, iconogràfics, cartogràfics, arquitectònics, fílmics, 
sonors, informàtics i les microfitxes.39 Les RODA proposaren de capgirar l'enfocament utilit-
zat pels arxivers formats en el context dels arxius tradicionals, els quals havien renunciat a la 
seva responsabilitat en benefici d'especialistes orientats més cap a mètodes de la bibiliote-
conomia que no pas als de l'arxivística. Amb les paraules de Lambert i Therrien: 

"Aquesta constatació, vàlida tant per al Canadà com per al Quebec ... els primers, incò-
modes per aquests "nous arxius", estan molt contents de poder esquivar les característiques 
particulars d'aquests documents que requereixen, entre altres coses, unes condicions de con-
servació diferents, per deixar la feina d'ocupar-se'n en mans d'especialistes. Els segons, incò-
modes amb els mètodes i principis arxivístics, estan molt contents de poder-se aïllar en les 
seves especialitats i la seva especificitat protegits de certes pressions. Aquestes dues posi-
cions d'aïllament, però, sembla que volen acostar-se sota la pressió conjugada [de les RODA] 
i el gran esforç a favor de l'estandardització."40 

La publicació de les RODA marcà certament un punt d'inflexió en l'arxivística del Quebec i 
del Canadà.41 A més, incitaren els arxivers a abandonar el concepte de "record group" i de 
"manuscript group" a favor del concepte de "fons arxivístic", que és inherent a l'adopció de les 
RODA. Tot i això hi ha i continuarà havent-hi un endarreriment considerable de mètodes incom-
plets i antiquats. Un equip d'arxivers canadencs, responsables de l'elaboració d'un catàleg 
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col·lectiu de fons arxivístics, hagué de constatar l'existència de diverses col ·leccions de foto-
grafies que s'havien creat separant les fotografies del seu fons i classificant-les per temes.42 

Els membres del grup de treball americà (WGSAD) que es reuniren per primera vegada 
el 1988, tenien un cert avantatge sobre els seus col·legues del nord quan començaren els 
seus treballs. Els americans ja havien publicat unes línies directives i certs reglaments refe-
rents al treball de descripció. Tot i això, es feia sentir la necessitat de normalitzar les regles 
descriptives a escala nacional i urgia cada vegada més.43 Els treballs americans subratlla-
ven un gran nombre de variacions en la descripció i en la preparació dels instruments de 
recerca que hi havia a tots els nivells. La penúria pel que fa als elements d'informació feia 
incomprensible pels investigadors la descripció dels fons.44 

El primer objectiu del grup americà fou de concebre les eines i procediments per avaluar, 
adoptar i sostenir el treball de normativització en el si de la professió arxivística americana.45 
Les disset recomanacions de l'informe americà conduïren a la publicació del manual de 
Victoria I rons Walch, Standards for Archival Descriptions, publicat el 1994. Era la tercera obra 
d'envergadura en quinze anys, que és una producció bastant limitada. Aquest manual aportà 
una major contribució al treball de normativització demostrant el vincle entre la descripció de 
documents arxivístics i els instruments de recerca.46 Ja era hora. Tres anys abans, un arxi-
ver americà havia deplorat que únicament els dipòsits arxivístics més importants i amb recur-
sos humans i financers adequats apostessin per a l'estandardització de la descripció dels 
documents arxivístics a nivell nacional. 

Alguns dipòsits arxivístics han canviat la seva manera d'inventariar els seus arxius incor-
porant les RODA o adaptant-les a les seves necessitats. L'experiència ha estat generalment 
positiva encara que alguns arxivers de bona reputació qualificaren les Règies com només un 
dels components de la descripció integral d'un programa que forma part d'un conjunt de fun-
cions i processos del treball arxivístic.47 Per la seva part, els arxivers americans han descrit 
la implantació de normes descriptives en funció de la utilització del sistema automatitzat 
MARCAMC. 

No es pot negar que alguns arxivers s'han oposat sovint a l'elaboració i a l'aplicació de 
normes descriptives. Amb el temps aquesta oposició s'ha afeblit en més o menys mesura, 
encara que alguns especialistes de l'àmbit dels arxius electrònics han suggerit que les nor-
mes descriptives actuals no responen a les necessitats dels sistemes d'informació de base 
numèrica. D'altres, com Bearman, han rebutjat la noció de descripció a múltiples nivells, tal 
com se la defineix a les RODA. Segons Bearman, les normes de descripció tenen més aviat 
tendència a crear productes massa estructurats que no pas a documentar la documentació, 
que és la tasca fonamental de la descripció. 

Fins fa poc l'elaboració i la implantació de les normes descriptives al Canadà i als Estats 
Units avançaven en línies paral·leles però amb poques temptatives de coordinar els esforços 
dels dos països. A l'estiu de 1996 arxivers d'ambdós països es reuniren per intentar rectificar 
aquesta situació, estudiar els esforços de cadascú i examinar la feina feta a escala interna-
cional, especialment el treball referent a la norma ISAD(G): Norme générale et internationale 
de description archivistique [Norma general i internacional de descripció arxivística; n. d. tra-
ductor], adoptada per la Comissió Ad Hoc de les normes de descripció a Stockholm el gener 
de 1993.48 

Hi ha dues tradicions als Estats Units : la de records administration and management i la 
d' historical manuscripts [administració i gestió de documents, manuscrits històrics; N. d. 
Traductor] . Les RODA han incorporat i codificat les dues tradicions però prefereixen la prime-
ra, tant a les seves definicions com al seu enfocament de les tècniques de descripció. 
L'enfocament dels historical manuscrípts correspon més aviat a les tècniques de catalogació 
de la biblioteconomia. Hem d'esmentar dos punts febles de les RODA i de MARC 
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AMC/APPM. En primer lloc, les seves normes es basen en informacions modificades i inter-
pretades per uns instruments de recerca sovint incoherents i poc fiables. En segon lloc, les 
línies directives de les APPM i, fins a un cert punt, també les RODA estan més aviat vincula-
des a la tradició dels historica/ manuscripts la qual predomina en l'àmbit universitari i en biblio-
teconomia però és molt menys pràctic a l'àmbit públic o governamental. Com a exemple diem 
que els models utilitzats per les RDDA s'han extret gairebé exclusivament de fons privats. Els 
exemples d'arxius governamentals són més aviat simples, tenen una vida de curta durada i 
són independents. Aquesta diferència representa un problema seriós pels canadencs quan 
intenten definir o delimitar el concepte de fons per a aplicacions administratives complexes i 
per a la gestió de documents electrònics.49 Assenyalem també que l'acceptació del concep-
te de fons ha estat molt controvertida durant les discussions i la redacció de la norma 
ISAD(G), i que l'oposició fou liderada pels americans i australians. Pederson lloa més aviat 
les obres de Cook i de Bearman que intenten canviar el punt de vista del treball de descrip-
ció d'un producte i orientar-se cap a la documentació de processos. Per Cook, el que és 
important són el creador i els processos de creació més que no pas el producte acabat. 
Segons Bearman, els arxius són les conseqüències d'un producte i han de ser gestionats com 
a tals.SO 

Bearman ha fet també uns advertiments respecte a la distinció que s'ha d'establir entre el 
treball de descripció i el de documentació. Segons Bearman, cal que l'arxiver documenti la 
documentació i que triï l'enfocament metainformacional (data about data) més que no pas 
limitar-se a la descripció d'arxius i surti del seu medi habitual. L'arxiver ha de documentar 
totes les activitats de la vida dels documents i ha d'explicar als usuaris el context de la seva 
creació. 51 

L'any 1992 Bearman ens deixà aquest anàlisi de les RDDA després de set anys de treball 
intensiu. Les Règies, igual que la norma ISAD(G) del CIA i la gran majoria de les iniciatives 
americanes suposen que el treball de descripció és una activitat que s'inicia un cop els docu-
ments han arribat a un dipòsit arxivístic, s'han separat dels processos de creació i gestió i 
s'han avaluat, triat i seleccionat. Bearman conclou que 1) el tema de la descripció ha de ser 
l'activitat que ha generat la documentació, els organismes i els individus que la utilitzen en el 
marc de les seves funcions, tot explicant com la utilitzen; 2) que el contingut del treball de 
documentació ha d'adequar-se a les necessitats de gestió; 3) que les necessitats dels usua-
ris han de ser determinants per al valor i la utilitat de la informació que hi ha en el si de "docu-
mentation systems" [sistemes de documentació; N. d. Traductor].52 

Tal com ho havíem constatat, un examen de les publicacions posa en evidència les 
divergències, de vegades pronunciades, entre l'enfocament canadenc i l'enfocament americà 
pel que fa a les normes descriptives. Els canadencs han posat l'èmfasi en la importància dels 
principis arxivístics i la necessitat de fixar uns estàndards rigorosos de descripció aplicats a 
la fi del cicle de vida dels documents. Els americans han preferit elaborar estructures flexibles 
al llarg de tot el cicle de vida d'un document. Els arxivers americans han basat els seus regla-
ments en principis d'accés i de descripció més que no pas en els conceptes de fons i en el 
respecte dels fons. Han adoptat un enfocament molt pragmàtic al llarg de tots els processos 
basant-se sempre en estàndards ja establerts i sancionats per la seva associació. La implan-
tació americana de normes descriptives s'ha concentrat sovint en els reptes d'automatització 
més que no pas en l'impacte de les funcions arxivístiques i del cicle de vida dels documents. 
En canvi, els arxivers canadencs han lloat els avantatges d'un sistema descriptiu complet que 
inclou tota mena d'instruments de recerca. Han subratllat la importància del fons, de la neces-
sitat de l'anàlisi a múltiples nivells i dels principis arxivístics. Aquestes diferències reflecteixen 
sens dubte les diferències culturals entre els dos països, a les quals cal afegir la influència 
quebequesa (francòfona) i el concepte d'arxius globals. Malgrat tots aquests factors hi ha 
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algunes semblances. 
L'escena internacional s'ha fet ressó de les RODA. Han estat estudiades i resumides amb 

els treballs de Cook i de Procter (MAO) i els de Hensen (APPM) amb vista a normalitzar l'àm-
bit de la descripció pel Comitè de les normes de descripció (Comité sur les normes de des-
cription), un treball que ha conduït a la norma ISAD(G).53 

Al Canadà són les petites institucions d'arxiu les que han près la iniciativa d'implantar les 
RODA en els seus dipòsits a causa de la quantitat reduïda de material i de la simplicitat de 
l'estructura administrativa dels seus fons arxivístics. Les grans institucions, sotmeses a siste-
mes de decisió complexos i a anàlisis rigoroses d'implantació, han estat més lentes a l'hora 
d'aplicar les RODA en el si de les seves estructures administratives.54 

És d'esperar que els dipòsits fermament compromesos amb el concepte dels arxius glo-
bals deixaran de funcionar com mitjans de comunicació. A causa de l'enfocament generalista 
de les "Règies", que estableixen criteris específics per als arxius no textuals, els arxivers al 
llindar del nou mil-leni no podran· rentar-se les mans en la qüestió dels arxius audiovisuals. 
Això tindrà l'avantatge d'assegurar un control intel-lectual rigorós i demostrarà els vincles exis-
tents entre diferents gèneres de documents en el si dels fons d'arxius.55 

L'any 1987, els autors de l'informe "L'élaboration de normes de description : appel a l'ac-
tion" ("L'elaboració de normes de descripció : crida a l'acció"), redactat per encàrrec del 
Comitè (canadenc) de la Planificació de les Normes de Descripció, avançaren diversos argu-
ments, encara molt pertinents, i privilegiaren mètodes de descripció uniforme. L'estan-
dardització dels mètodes de descripció farien més eficaçes les operacions de tractament 
arxivístic i permetrien als arxivers de fer un millor ús del seu temps, un factor no gaire negli-
gible en èpoques de restriccions pressupostàries. Els arxivers no haurien de reinventar la 
roda una i altra vegada, de verificar com han de procedir o de recordar-se dels precedents 
establerts.56 L'adopció de normes de descripció facilitaria la formació de nous empleats. Per 
a una pràctica de descripció codificada és necessari el coneixement del treball de descripció 
i la contractació de personal qualificatS? 

La posada en pràctica de normes en la descripció de documents d'arxiu beneficiaria tant 
els investigadors com els arxivers. Equipats amb tècniques descriptives codificades i cohe-
rents, els arxivers estarien preparats per donar un millor servei als usuaris fos quina fos la ins-
titució que sigui. Una descripció normalitzada facilitaria l'accés als documents arxivats gràcies 
als sistemes de referència metòdica que comprenen tots els instruments de recerca : inven-
taris, guies o índexs. Els usuaris no haurien de familiaritzar-se amb nous procediments cada 
vegada que visitessin un nou dipòsit arxivístic.58 

Ja que la referència és la raó de ser de tot servei d'arxius, la preparació de normes de des-
cripció ha de ser una prioritat de tots els dipòsits d'arxius. Les institucions poden posar a 
prova el seu compromís amb l'elaboració, l'aplicació i el manteniment de les normes de des-
cripció i facilitar la participació del seu personal a cursos de formació i de reciclatge.59 

L'estandardització de les normes de descripció permetran als arxivers de treure profit de 
totes les possibilitats que ofereix l'automatització. Quants de nosaltres perdem temps i els 
pocs recursos financers amb l'esperança de resoldre els problemes de descripció mitjançant 
la utilització de sistemes automatitzats? Alguns de nosaltres hem estat fins i tot disposats a 
sacrificar principis bàsics per conformar-se amb els programaris disponibles. Les dificultats 
trobades han fet conèixer l'ús de l'adagi ara familiar : faux en entrée, faux en sortie.60 

Amb l'arribada dels ordinadors i d'un gran nombre de programaris els arxivers s'han 
apressat a procurar-se'n creient ingènuament que aquests respondrien a totes les seves 
necessitats per resoldre els problemes de catalogació. Lluny de ser atribuïdes a la manca de 
normes de descripció, les complicacions s'han percebut generalment com simples problemes 
d'informatització. Les institucions han establert, cada una per la seva banda, sistemes de 
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referència i mètodes de descripció únics als seus dipòsits. Amb el temps els arxivers havien 
de constatar que l'automatització no era una panacea. La intolerància dels sistemes automa-
titzats amb les petites manies i amb l'individualisme de tots i de cadascú han causat més d'un 
problema als arxivers. Malauradament, han tardat temps a adonar-se compte que l'automa-
tització tampoc era el veritable problema. Les bases de dades i les xarxes informatitzades 
requereixen estàndards rigurosos per a l'elaboració de sistemes coherents que assegurin 
l'accessibilitat i la recuperació de l'informació. 

De fet, hem d'admetre que no podem precisar els tipus de programaris que s'han de 
menester fins que no hagi finalitzat el treball d'assegurar l'estandardització de les nostres des-
cripcions. Tenint en compte l'evolució ràpida de la tecnologia en l'àmbit informàtic hom pot 
recórrer a programaris menys costosos dissenyats segons les especificacions acordades pels 
investigadors. Llavors l'automatització estarà al servei dels arxius i no a l'inrevés.61 Les 
RODA hauran contribuït d'una manera significativa als fonaments de l'estandardització sobre 
els quals es bastiran les xarxes d'informació. Amb les RODA la professió arxivística cana-
denca s'haurà situat a l'avantguarda de la normativització de la descripció arxivística.62 

A l'actualitat hi ha programes de formació en l'àmbit universitari, cursos de formació i de 
reciclatge per ajudar a desenvolupar i aplicar normes de descripció als serveis d'arxiu i per 
utilitzar correctament les línies directives i les regles d'estandardització vigents. 

S'han escrit un gran nombre d'articles sobre la implantació de normes descriptives als 
dipòsits d'arxius. Tanmateix, han estat redactats per arxivers implicats en el procés. Si hi ha 
una falta en els treballs fets al Canadà i als Estats Units aquesta és la manca de recerca sobre 
la implantació i la utilització de normes descriptives als dipòsit d'arxius canadencs i d'Estats 
Units. Als Estats Units, Avra Michelson ha investigat quaranta arxius i ha trobat una manca 
d'uniformitat entre les diferents institucions respecte a la descripció. A més, alguns estudis 
han _demostrat la falta de comprensió dels usuaris pel que fa als sistemes de catalogació.63 

Es posible, segons Dryden, que al Canadà els investigadors s'acontentin amb normes de 
descripció siguin quines siguin. Un únic estudi fet als arxius nacionals de Canadà (ANC) havia 
demostrat una satisfacció o gran satisfacció d'un 91% dels investigadors respecte als instru-
ments de recerca existents, i un 84% havia trobat la informació que buscava fent ús dels ins-
truments de recerca disponibles.64 Recerques d'aquesta mena mereixen ser aprofundides. 
Dryden indicà que els arxivers només tenen una comprensió rudimentària i superficial de les 
necessitats dels investigadors i de la manera com obtenen i utilitzen la informació que desit-
gen.65 La percepció dels usuaris respecte a les normes de descripció roman desconeguda 
com també la seva habilitat de navegar a través d'una estructura jeràrquiqua i d'una descrip-
ció de fons arxivístics a diversos nivells. 

Segons un estudi fet recentment al Canadà s'han de plantejar les qüestions següents: qui-
nes informacions necessita l'investigador a nivell del fons, de la sèrie, del dossier i del docu-
ment? Com s'han de presentar els instruments de recerca per facilitar la feina dels 
investigadors ? Com es presenten les descripcions amb múltiples nivells ? Quines terminolo-
gies s'han d'emprar per facilitar el treball dels investigadors ? Com s'ha de presentar aques-
ta documentació en una pàgina "web" ? Què és el que l'investigador coneix, què és el que 
haurà de ~onèixer i què és el que vol conèixer ? Utilitzen els investigadors estratègies de 
recerca ? Es la implantació de normes descriptives en un dipòsit arxivístic una operació ren-
dible ? Els directors i responsables necessiten saber-ho. 

Els arxivers han de saber i comprendre que diferents gèneres de descripcions tenen un 
impacte sobre els investigadors. Fins avui els arxivers s'han limitat a fer suggeriments i· reco-
manacions per crear sistemes basats en suposicions i conjectures.66 

En el seu enunciat de principis, la comissió de la CIA sobre la implantntació de termes des-
criptius digué que la raó de ser de la normativització dels termes descriptius era identificar i 
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explicar el context del contingut dels documents d'arxiu per promoure la seva accessibilitat. 57 
Des d'aquesta perspectiva, s'han de revisar les necessitats de la professió arxivística, tant a 
nivell pràctic com a nivell educatiu, a risc d'haver de reavaluar total la qüestió de les normes 
descriptives que poden facilitar la recerca. Ann Pederson, en el seu article provocador, 
Un!ocking Hidden Treasures Through Description: Comments on Archival Voyages of 
Discovery, ens deixa amb aquest raonament: 

"Després d'haver viscut un decenni de debats i de treball ininterromput a tres continents 
[els Estats Units, el Canadà i la Gran Bretanya] a propòsit dels termes de descripcions, [pro-
posem] una pausa a fi de reflexionar sobre les nostres realitzacions i de reavaluar els nostres 
objectius, els nostres recursos i les nostres metodologies. Cercant la normativització ens com-
prometem amb una destinació predeterminada, la de revelar els tresors dels arxius fins aquí 
desconeguts a fi d'adaptar-los per a una utilització responsable i apropiada. Tanmateix, els 
nostres mètodes actuals per atendre aquesta destinació poden no ser tan sòlids com prete-
nem. A fi de treure el màxim profit d'aquest procés hem de ser capaços d'adaptar-nos, estant 
alerta al dogmatisme, i aceptar les nostres pròpies dèries."68 

Però per alguns ja és hora de deixar la recerca i passar a l'acció! 

WINNIFRED M. ARCHER- 1933-1970 

12 pàgines de text. - 64 fo~grafies. - 3 cartes 

Nota biogràfica : 
Win Archer {1907 -1955) nasqué a Londres, a Anglaterra. Rebé la seva formació comercial 

a Winnipeg i s'incorporà a la Compagnie l'agost de 1930 com a secretària de P.A. Chester del 
Canadian Committee Office de Hudson's Bay House. La senyora Archer romangué al seu ser-
vei fins que aquest es jubilà i deixà el seu càrrec de director general l'any 1959. Fou alesho-
res quan ella demanà la jubilació anticipada. 

Abast i contingut: 
Aquest fons està constituït de documents recollits per Win Archer i que tracten del perso-

nal de la Compagnie de la Baie d'Hudson i diversos esdeveniments organitzats per aquesta 
companyia, entre els quals figura la cerimònia del pagament del lloguer al sobirà, la visita reial 
de 1939, la visita del primer ministre Trudeau a Lower Fort Garry a l'any 1969 i el 300è ani-
versari de la companyia el 1970. 

El fons consta de diverses col·leccions : 
1. Retalls de diaris i objectes de record (E.57); 
2. Fotografies : 1978/1, 1980/96, 1982/22, 1982/23, 1983/28, 1988/63; 
3. Cartes : R81 /48-50 

Observacions: 
El títol es basa en la provinença dels arxius. 
La correspondència amb la companya de treball Sadie Purves es troba a E.58/2 del fons 

Sadie Purves. 
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ARCHER WN (KE, maig 1998) 1983/28(1) 
Fons WINNIFRED M. ARCHER 
Personal de Hudson's Bay House i esdeveniments especials - 1939 - 1970 

27 fotografies : blanc i negre : 25 cm x 20 cm (1 O polzades x 8 polzades) o menys 
3 negatius : blanc i negre; 11 ,5 cm x 8,5 cm (4 _polzades x 3 _polzades) o menys 

Historial de la conservació: 
Les fotografies han estat cedides per Win Archer, de Brantford, Ontario. El número de 

registre d'entrada es el 1983/28. 

Abast i contingut : 
La col-lecció comprèn fotografies dels empleats i d'activitats a Hudson's Bay House, a 

Winnipeg, incloses les cerimònies del pagament de lloguer al sobirà el 1939 i 1970, els 
empleats del Canadian Committee Office, la cerimònia de comiat en honor de Murray Turner, 
organitzada per Frank Ryan, així com una festa d'oficina amb motiu de Nadal. 

Observacions : 
El títol es basa en el contingut de la col·lecció. 
Vegeu la disposició. Les rúbriques entre cometes provenen dels originals. Les explica-

cions de l'arxiver estan entre claudàtors o es troben a continuació d'un doble punt. 
Cap restricció. 

Fitxes preparades : 
ARCHER, WIN 
HUDSON'S BAY COMPANY- EMPLEATS 
VISITES - REIALESA 
WINNIPEG - HUDSON'S BAY HOUSE 

1983-028 setembre 1986/JHB:wg 
(revisió a l'octubre 1986/JHB:wg; abril 1988/JHB;wg) 
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Disposició: 

1983/28/1 -11 

1983/28/1* 

(N1) 

1983/28/2* 
(N2) 

1983/28/3* 

1983/28/4* 

Empleats de Hudson's Say House 

Empleades del Canadian Comittee Office a l'oficina principal ; Nadal abans de 
1950 
1 - 1 O cm x 15 cm; 4 polz. x 6 polz. : blanc i negre - reproducció 
1 - 11 cm x 7,5 cm; 4 _ polz. x 3 polz.: blanc i negre- negatiu 

Empleades del Canadian Comittee Office, 3a planta, Hudson's Bay House 
1 - 1 O cm x 15 cm; 4 polz. x 6 polz. : blanc i negre - reproducció 
1 - 11 ,5 cm x 8,5 cm; 4 _ polz. x 3 _ polz. : blanc i negre - negatiu 

Empleades del Canadian Comittee Office, saló de la 3a planta, Hudson's Say 
House 
1 - 16,5 cm x 11 cm; 6 _ polz. x 4 _ polz. : blanc i negre - fotografia 

Còctel organitzat pel senyor i per la senyora Frank Ryan en honor de Murray 
Turner amb motiu del seu trasllat a la botiga de venda al detall - 28 de setem-
bre de 1941 : Drets- Mort Malcolmson, Frances Caldwell , Sadie Purves, Win 
Gamble, Helen Dwyer, Ross Ransby, Jimmy Simpkins, Syd Smith, Murray 
Turner, Babs Mc Means, Bob Guthrie, Arthur Brock, Mme Turner (Roberta). 
Asseguts - Frank Ryan, Bernard Halstead, Aif Cleven, Margaret Emby, Helen 
Hindson, Hannah Rae, Isabel Mitchell, Mme F. Ryan 
1 - 1 O cm x 1 O cm; 4 polz. x 4 polz. : blanc i negre - fotografia 

1983/28/5* ,6* Empleades del Canadian Comittee Office en un parc, 1937 - 1939 
2- 7,5 cm x 5,5 cm; 3 polz. x 2 _ polz. : blanc i negre- fotografia 

1983/28/7* ,8* Empleades del Canadian Comittee Office al saló de la 3a planta o al menja-
dor de Hudson's Say House, 1937 - 1939 

1983/28/9*, 1 O* Personal de Hudson's Bay House reunit per iniciar una campanya de préstecs 
de la Victòria al saló de la 3a planta, novembre de 1943; (vegeu també 
1984/21-8) 

1983/28/11 

2 - 1 Ocm x 7 cm; 4 polz. x 2 _ polz. : blanc i negre - fotografies 

Oficina de la taquígrafadel Canadian Committee, 1945; just abans del trasllat 
a una nova oficina a la part sud-est de l'edifici (identificat detalladament al 
dors) 
1 - 25 cm x 20 cm; 1 O polz. x 8 polz. : blanc i negre - fotografia 

1983/28/12-24 La visita reial de 1939 
1983/28/12-14 El rei i la reina amb motiu de la visita reial el 24 de maig de 1939 

3 - mides diverses - blanc i negre - fotografies 

1983/28/15-24 La cerimònia del pagament de lloguer al sobirà amb motiu de la visita reial el 
24 de maig de 1939 
1 O - mides diverses - blanc i negre - fotografies 
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1983/28/25 La cerimònia del pagament de lloguer al sobirà a Lower Fort Garry el 1970 
1 - 12,5 cm x 9 cm; 5 polz. x 3 _ polz. : fotografia en color 

1983/28/26,27 Targetes postals amb fotografies aèries de Winnipeg 
2 - 12,5 cm x 8 cm; 5 polz. x 3 _ polz. : blanc i negre - fotografies 

1983/28-N 1 , N2 Negatius de 1983/28-1 ,2 
1983/28-N3 Negatius de la festa de Nadal 

Vegeu les fotocòpies adjuntes per a la identificació 

V18 Comitè del jubileu de Saint-Boniface [imatges en moviment] 
1958 - 3 bobines de pel·lícula 

Història administrativa 
El Comitè del jubileu de Sant-Boniface es constituí amb l'objectiu de coordinar la come-

moració del50è aniversari de la vila de Sant-Boniface. Entre els seus membres hi havia: l'al-
calde Joseph Van Belleghem, president honorari, els regidors William R. Appleby i Roland 
Couture, vice-presidents, Lorne Thompson, tresorer, l'abat Antoine d'Eschambault, historia-
dor, així com un comitè executiu format per vuit homes per representar el consell municipal i 
la comunitat en el seu conjunt. 

El Comitè organitzà una setmana de celebracions que tingué lloc del 15 al 21 de juny de 
1958. També s'encarregaren diverses organitzacions locals amb l'organització d'actes que es 
realitzaren en alguns dels dies de la setmana. La setmana començà amb oficis religiosos par-
ticulars, incloent-hi una missa pontifical celebrada a la Catedral de Saint-Boniface per Mossèn 
Paul Dumouchel, bisbe, i Mossèn Maurice Baudoux, arquebisbe. La resta de la setmana fou 
marcada per diverses festivitats (banquets, concursos, concerts a l'aire lliure, esdeveniments 
esportius, coronació de la reina del jubileu) i conclogué el 21 de juny amb una desfilada de 
jubileu difosa en directe per la televisió i la ràdio de Radio Canadà. Entre els convidats espe-
cials hi havia Maurice Richard, canadencs de Montréal, president honorari dels esdeveni-
ments esportius. (Vegeu les edicions de La Liberté del [13], [20] i 27 de juny de 1958 per a 
una descripció de les activitats.) · 

V18 
Golden Jubilee [imatges en moviment]/ filmada per Yvan Lambert per al Comitè del jubi-

leu de Saint-Boniface 

Data de creació: 1958 
3 bobines de pel·lícula (0:54:45) ; pel·lícula acetàtica, original , en color, muda, 16 mm 

Història administrativa 
La pel·lícula fou rodada per Yvan Lambert per encàrrec del Comitè del jubileu de Saint-

Boniface durant els set dies de les celebracions del 15 al 21 de juny de 1958 

Historial de la conservació 
La pel·lícula fou confiada als Arxius provincials el 1988 pel Museu de Saint-Boniface. 

Còpies en cinta de video foren lliurades al Museu i a la Societat Històrica de Saint-Boniface. 
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Abast i contingut 
La pel-lícula mostra els diferents actes festius que tingueren lloc amb motiu de la celebra-

ció del jubileu, com la missa pontifical a la catedral de Saint-Boniface, la participació de 
Maurice Richard en diversos actes, una recepció en honor de la gent gran de Saint-Boniface, 
les activitats a Happyland Park i la coronació de la Reina del jubileu. La pel-lícula mostra 
Lorette Bergeron i la desfilada del jubileu d'or la qual baixa per l'avinguda Taché, destacant 
els grups culturals així com els empresaris i les autoritats locals. Destaca per les seves pre-
ses de l'interior de la catedral de Saint-Boniface, destruïda per un incendi l'any 1968. Es trac-
ta de l'única seqüència filmada de l'interior de l'antiga catedral que es coneix. 

La pel-lícula consta de tres parts: Part 1 (FC2136), Partie 2 (FC2137) i els títols en francès 
(FC2138). 

Estat físic 
Data de la inspecció: el 22 d'octubre de 1996 

FC2136 

Reducció : Principi : .35 
Fixació: Tipus: Cola 
Nivell d'acidesa : 0,5 
Ratllades : lleugeres i mitjanes 
Deterioració de la imatge : 
Deterioració a causa de l'emmagatzemament : 
Danys als extrems : 
Danys causats per les dents : 
Observacions: 

FC2137 

Reducció: Principi : .1 
Fixació: Tipus: Cola 
Nivell d'acidesa : O 
Ratllades : lleugeres i mitjanes 
Deterioració de l'imatge : 
Deterioració a causa de l'emmagatzemament: 
Danys als extrems : 
Danys causats per les dents : 
Observacions: 

FC2138 

Reducció : Principi : .35 
Fixació: Tipus: Cola 
Nivell d'acidesa: 0,5 
Ratllades : lleugeres i mitjanes 
Deterioració de l'imatge : 
Deterioració a causa de l'emmagatzemament : 
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Centre: .1 Final : O 
Estat: Satisfactori 

Brutícia : Poca 
Distorsió de la color : Descoloriment menor 
Danys per manipulació : 
Danys per perforació : 
Distorsió del so : 

Centre: .1 Final: .1 
Estat: Satisfactori 

Brutícia : Poca 
Distorsió del color : descoloriment menor 
Danys per manipulació : 
Danys per perforació : 
Distorsió del so : 

Final: .25 
Estat: de satisfactori a bo 

Brutícia : entre lleu i mitjana 
Distorsió del color : 
Danys per manipulació : 
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Danys als extrems : Danys per perforació : 
Danys causats per les dents : Distorsió del so : 
Observacions: 

Restriccions 
Les reproduccions són subjectes a les lleis canadenques en matèria de drets d'autor i a 

l'autorització dels detentors d'aquests drets 

FC2136-FC2138 
M9 (copiada en cinta de video el març 1988) 
1988-201 

V18 Festa del cinquantè aniversari 
Fitxa de rodatge 

Març 1997 
Kathleen Epp 

00:00 Coberta del llibre titulat: Ville Cathédrale de Saint-Boniface - St. Boniface: The 
Catheral City 

00:06 Títol: "The City of St. Boniface presents Golden Jubilee. A Picture Story of Seven 
Days of Celebration - Marking the 59th Year of St. Boniface as a City'' 

00:20 Títol: "Produced by Yvan Lambert for the St. Boniface Jubilee Committee" 
00:27 Vista de l'Hospital de Sant-Boniface des de l'altra banda del riu Rouge 
00:36 Vista de l'Hospital de Saint-Boniface, de l'Hospital Taché, del Col·legi de Saint-

Boniface, de la Maison Provinciale des Soeurs Grises i cotxes que travessen el pont 
Norwood 

00:44 Vista del pont ferroviari; panoràmica en direcció al pont Norwood 
00:56 Monument La Vérendrye 
01 :02 Monument Taché - Centenari dels Oblats a l'Oest 
01 :25 Parc La Vérendrye i la cúpula de l'Hospital Taché (hospital geriàtric) 
01 :34 Vista de l'Hospital de Saint-Boniface des del parc Provencher 
01 :43 Maison Provinciale des Soeurs Grises i convent (ara el Museu de Saint-Boniface) 
01:46 Una parella de persones grans passegen davant el convent 
01 :56 Convent de les Soeurs Grises 
01 :58 Casa de l'arquebisbe de Saint-Boniface 
02:06 Seminari 
02:11 Residència de les Petites Soeurs de la Sainte-Famille 
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RESUM EN 

La clasificación y la descripción de los documentes de archivos tienen una importancia primordial en los tra-
bajos de la archivística. Algunes incluso dirían que constituyen la piedra angular de esta disciplina. Las primeras 
reglas para la catalogación de los manuscrites en Estades Unidos fueron redactadas en 1888. El propio término 
"catalogación" quedó sin definición hasta los años setenta, cuando únicamente se llevaba a cabo la producción de 
inventaries sin realizarse al mismo tiempo una reflexión profunda sobre el trabajo de descripción. A principies de 
los ochenta, aparece el concepte de descripción, que evolucionaria desde un punto de vista conectado a la pro-
ducción de instrumentes de búsqueda para desembocar en un proceso mas amplio caracterizado por un impre-
sionante conjunto de actividades. 

Archivistas de ambos lados de la frontera formaren grupos de trabajo autónomos para establecer la estructu-
ra intelectual de las normas de descripción. El desarrollo y la accesibilidad creciente de las bases de datos, aso-
ciadas al despliegue de redes informatizadas y a las posibilidades de intercambios de información a escala 
interinstitucional que ofrecia esta tecnologia, orientaren los esfuerzos de la profesión archivistica norteamericana 
hacia el trabajo de descripción. Habra que esperar hasta finales de los años ochenta para que vea la luz un tra-
bajo de reflexión sobre el tema del principio de descripción. En un primer momento, la normalización de la des-
cripción de los documentes de archivos iba a ser eclipsada por la tecnologia de la informatica. Pero utilizando las 
bases de datos y las redes informatizadas, los archivistas se dieron cuenta de la falta de uniformidad de su tra-
bajo de descripción y de la necesidad imperiosa de racionalizar sus instrumentes de investigación. Sus progresos 
se iban a ver impulsades también por dos objetivos: el de facilitar el acceso de los archivos a los investigadores y 
el de describir todos los soportes de información tanto de los documentes textuales, fotograficos, cartograficos, 
visuales o sonoros, como de los públicos o privades. 

Las archivistas canadienses y americanes han perseguida ciertos objetivos comunes en cuanto a la descrip-
ción bibliografica, a pesar de lo cual adoptarian enfoques bastante diferentes y desarrollarian normas de descrip-
ción divergentes. 

Los canadienses se centraren en la importancia de los principies archivísticos y en la necesidad de desarro-
llar una serie de estandares de descripción rigurosos puestos en marcha al finalizar el ciclo de la vida de los docu-
mentes de archivo. Los americanes, por su parte, prefirieron implantar estructuras flexibles a lo largo de todo el 
ciclo de la vida de un documento. Basaren sus sistemas de trabajo sobre los principies de acceso y de descrip-
ción, mas que sobre los conceptos de fondo y sobre el respeto de los fondos. A lo largo de todo el proceso, los 
americanes hicieron uso de un enfoque muy pragmatico y se basaren en todo momento en estandares ya esta-
blecidos y aceptados por su asociación. La implantación americana de las normas de descripción se concentra a 
menudo en retos de automatización mas que en el impacto de las funciones archivísticas y del ciclo de la vida de 
los documentes de archivo. Por su parte,·los archivistas canadienses han elogiado las ventajas de un sistema des-
criptiva completo que incluye toda clase de instrumentes de búsqueda; ademas, han subrayado la importancia del 
fondo, de la necesidad del analisis a varios niveles y de los principies de la archivística. 

Estas variantes reflejan sin duda las diferencias culturales entre los dos países. Y a esto se añaden la influen-
cia francófona de Quebec y el concepte de los archivos globales. Pero a pesar de todas estas diferencias, se dan 
también algunos aspectos en común. 

Si existe un punto débil en el seno de los trabajos emprendidos en Canada y Estados Unidos es la falta de 
investigación sobre la implantación y la utilización de las normas d~sc ri ptivas en los depósitos de archivos. 
Diversos estudios han demostrada una falta de comprensión por parte de los usuarios en lo que se refiere a los 
sistemas de catalogación. 

RÉSUMÉ 

Le classement et la description des documents d'archives ont une importance primordiale dans les travaux 
· archivistiques. Certains iron.t jusqu'à dire qu'ils constituent la pierre angulaire. Les premières règies pour le cata-

logage de manuscrits aux Etats-Unis ont été rédigées en 1888. Le terme lui-même est resté sans définition jus-
qu'aux années 1970. On se limitait à la production d'inventaires sans faire de profonde reflextion sur le travail de 
description. Au début des années 1980, le concept de description apparait, évoluant d'un point de vue relié à la 
production d'instruments de recherche pour aboutir à un processus beaucoup élargi caractérisé par un impres-
sionnant ensemble d'activités. 

Des archivistes des deux cótés de la frontière formèrent des groupes de travail autonomes pour établir la struc-
ture intellectuelle des normes de description. Le développement et l'accessibilité croissante des bases de donné-
es, associés au déploiement de réseaux informatisés et aux possibilités d'échanges d'information à l'échelle 
interinstitutionnelle qu'offrait cette technologie, orientèrent l'énergie de la profession archivistique nord-américaine 
vers le travail de description. 11 faudra attendre vers la fin des années 1980 pour voir un travail de réflexion au sujet 
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du principe de description. Au début, la normalisation de la description des documents d'archives allait être éclip-
sée par la technologie de l'informatique. C'est en utilisant les bases de données et les réseaux informatisés que 
les archivistes se sont rendu compte du manque d'uniformité de leur travail de description et d'un besoin pressant 
de normaliser leurs instruments de recherche. Leur cheminement allait aussi être poussé par deux objectifs: celui 
de faciliter l'accès des archives aux chercheurs; et celui de décrire tous les supports d'information, que ce soit des 
documents textuels, photographiques, cartographiques, visuels ou sonores, publics ou privés. 

Les archivistes canadiens et américains ont poursuivi certains objectifs communs au niveau de la description 
bibliographique. Néanmoins, ils s'engagèrent dans des approches assez différentes et développèrent des normes 
de description divergentes. 

Les Canadiens ont fait le point sur l'importance des principes archivistiques et le besoin de développer des 
standards de description rigoureux mis en place à la fin du cycle de la vie des documents d'archives. Les 
Américains ont préféré mettre sur pied des structures flexibles tout au long du cycle de vie d'un document. lis ont 
basé leurs règlements sur des principes d'accès et de description plutòt que sur les concepts de fonds et sur le 
respect des fonds. lis adopèrent une approche très pragmatique tout au long du processus en se basant toujours 
sur des standards déjà établis et sanctionnés par leur association. L'implantation américaine des normes de des-
cription s'est souvent concentrée sur des défis d'automatisation plutòt que sur l'impact des fonctions archivistiques 
et du cycle de la vie des documents d'archives. Par compte, les archivistes canadiens ont loué les avantages d'un 
système descriptif complet qui inclut tout genre d'instruments de recherche. lis ont souligné l'importance du fonds, 
du besoin de l'analyse à plusieurs niveaux et des principes archivistiques. Ces variantes reflètent sans doute les 
différences culturelles entre les deux pays. À ceci s'ajoute l'influence québécoise francophone et le concep! des 
archives globales. En dépi de toutes ces variables, il existe certaines ressemblances 

S'il existe une faille au sein des travaux entrepris au Canada et aux États-Unis, c'est le manque de recherche 
sur l'implantation et l'utilisation des normes descriptives dans les dépòts d'archives. Des études ont démontré un 
manque de compréhension de la part des utilisateurs à l'égard des systèmes de catalogage. 

SUMMARY 

The classification and description of archive documents are of paramount importance in filing tasks, and some 
would go as far as to say that they torm the keystone. The first rules for the cataloguing ot manuscripts in the U.S.A. 
were drafted in 1888. The term itself remained undefined until the 1970's: inventaries were produced without pro-
found reflection on the task of description. In the early 1980's, the concep! ot description appeared, evolving from 
a point of view linked to the production ot search tools to culminate in a greatly broadened process characterised 
by a striking multiplicity of activities. 

Archivists from both sides ot the border formed autonomous working groups to establish the intellectual struc-
ture of the standards ot description. The development and the growing accessibility ot the databases, associated 
with the deployment ot computerised networks and the possibilities ot exchanges ot information on an institutional 
scale offered by this technology, oriented the energy ot the North American archivist profession towards the work 
ot description. lt was necessary to wait until the end ot the 1980's to see a work of reflection on the subject ot the 
principie ot description. Al the beginning, the standardisation ot the description ot archive documents was going to 
be eclipsed by information technology: it was through using these databases and computerised networks that the 
archivists became aware ot the Jack ot uniformity ot their description work and ot a pressing need to standardise 
their search tools. Their progress was to be driven by two objectives: one, to facilitate researchers' access to archi-
ves, and two, to describe all ot the information supports, whether these be ot textual, photographic, cartographic, 
visual or sound documents, public or private. 

The Canadian and American archivists pursued certain common objectives at the level ot bibliographical des-
cription. However, they adopted quite different approaches and developed divergent standards ot description. 

The Canadians focussed on the importance ot archivistic principies and the need to develop rigorous stan-
dards ot description implanted at the end ot the life cycle of the archive documents. The Americans preferred to 
erect flexible structures throughout the life cycle ot a document. They based their rules on principies ot access and 
description rather than on concepts ot the collection and the respect for the collections. They adopted a very prag-
matic approach throughout the process, basing themselves always on standards already established and endor-
sed by their association. The American implantation ot the standards ot description is often concentrated on the 
challenges ot automation rather than on the impact ot the archivistic functions and ot the life cycle ot the archive 
documents. In contrast, the Canadian archivists praised the advantages ot a complete descriptiva system including 
all types ot search tools. They emphasised the importance ot the collection, ot the need for analysis at various 
levels, and ot archivistic principies. These variants doubtlessly reflect the cultural differences between the two 
countries. To this is added the francophone influence ot Quebec and the concep! ot global archives. In spite ot all 
ot these variables, there exist certain resemblances. 

55 



L'estandardització de la descripció dels documents audiovisuals al Canadà i als Estats Units: mite o realitat? 

lf there is a weakness at the heart of the tasks performed in Canada and the U.S., it is the lack of research into 
the implantation and use of the descriptiva standards in the archive deposits. Studies have demonstrated a lack of 
comprehension on the part of the users regarding the cataloguing systems. 
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LA PROTECCIÓ DIGITAL ALS ARXIUS FOTOGRÀFICS: ASPECTES TÈCNICS I 
LEGALS SOBRE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Andrea De Polo 
Archivi Alinari. Florència 

Introducció. 

Dels darrers anys ençà la qüestió de la protecció digital de les fotografies està esdeve-
nint per als museus i institucions culturals un problema enorme, tant a nivell ètic com tèc-
nic. Entorn d'aquest tema hi ha dos corrents, amb opinions ben contraposades: d'una 
banda, el que afavoreix la lliure circulació de dades en format digital, i de l'altra, el partida-
ri de protegir-les, sobretot per motius del copyright (i comercials), i que reclama una com-
pensació econòmica basada en la natura de l'element en qüestió i en la finalitat de la seva 
utilització. 

I la magnitud d'aquest problema augmenta pel fet que les lleis que haurien de tutelar els 
drets de propietat intel·lectual no sempre són clares. Per exemple, en el cas de fotomuntat-
ges i manipulacions, la llei no delimita suficientment les condicions en què una imatge pot ser 
modificada sense que s'hagin de pagar els drets sobre el copyright. Efectivament, la llei diu 
que no es pot copiar una part important de la imatge, però el problema és que no sempre 
queda clar ni ben definit quina és exactament la part que cal considerar protegida. 

D'altra banda, l'aspecte ètic dels drets del ciutadà que accedeix a lnternet està portant els 
usuaris de la xarxa a un convenciment cada cop més gran del seu dret a utilitzar lnternet i el 
món multimèdia de manera gratuïta, amb la convicció que tot el que es troba en format digi-
tal està, en principi, lliure de drets. 

De tot això es desprèn que la comercialització d'imatges de qualitat i la tutela de la priva-
desa en el món digital es troben cada cop en una situació més perillosa. 

Aquest document tractarà, per tant, dels diversos aspectes ètics, legals i tècnics relacio-
nats amb els diferents procediments per bandejar la creença -cada vegada més estesa- que 
a la xarxa tot és "completament de franc". La legitimitat de les informacions que s'oferiran 
queda contrastada pel fet que l'autor del present text és responsable informàtic dels Arxius 
Fotogràfics Alinari de Florència, on cada dia s'afronten situacions de perill de pirateria digital. 
Les dades recollides es basen principalment en l'experiència acumulada treballant en l'àmbit 
europeu a través del projecte de comerç electrònic i defensa del copyright IMPRIMATUR, a 
més dels resultats obtinguts després de la participació en diferents grups de discussió a 
lnternet sobre el tema dels drets a la xarxa. Comprendrem, d'aquesta manera, quina és la 
diferència entre defensa passiva i activa, i com es pot navegar per lnternet i fins i tot adquirir-
hi productes sense revelar la nostra identitat real. Parlarem també de com la llei i els advo-
cats defensen les diferents institucions culturals i de quina manera s'han d'enfrontar 
diàriament a complicats casos internacionals de violacions de la propietat intel·lectual. 

La finalitat d'aquesta presentació és, doncs, cridar l'atenció dels presents sobre aquest 
problema, l'abast del qual es comprendrà millor gràcies a la imminent difusió d'informes d'as-
sessors tècnics i legals àmpliament qualificats en el camp del copyright. 

La protecció digital dels arxius comercials. 

Els arxius fotogràfics, com els d'Aiinari, Hulton Getty o Corbis, atorguen una gran 
importància a la protecció dels drets de copyright propis, ja que es tracta d'arxius amb fina-
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litat comercial (profit). Per exemple, en el cas concret d'Aiinari, on totes les imatges (prop de 
2,5 milions) són propietat intel·lectual de l'arxiu, és fàcil comprendre quines són les preocu-
pacions derivades de la distribució en format digital del material propi. En efecte, una empre-
sa que basa la seva facturació en la venda i lloguer d'aquests drets treballa, com a mínim, 
amb una certa inquietud davant la possibilitat que l'usuari remot tingui una certa facilitat per 
copiar, de vegades de manera il·legal, l'arxiu fotogràfic. Per entendre'ns, per als interessos 
econòmics d'Aiinari seria molt fàcil proporcionar d'un sol cop centenars d'imatges seleccio-
nades, catalogades, restaurades i avaluades, però també seria perillós, si tenim en compte 
que l'usuari remot té la possibilitat, i de manera bastant fàcil, de copiar una certa quantitat 
de fotos per llavors utilitzar-les en la publicació d'un llibre o fins i tot per organitzar una expo-
sició fotogràfica, potser a l'Àsia o a l'Amèrica Llatina. Per consegüent, per tal que aquests 
fets ocorrin com menys millor, tenim al nostre abast una sèrie de tecnologies concretes per 
salvaguardar i protegir els nostres drets. Hi ha dos tipus de protecció digital, la passiva i l'ac-
tiva. El primer, anomenat watermarking o fingerprint, consisteix en l'aplicació en els 
fitxers/imatges de codis invisibles que contenen informacions sobre el posseïdor del copy-
right i sobre el número d'identificació de la foto en qüestió, i una marca visible sobre cada 
foto que adverteix l'usuari del fet que està protegida per un copyright. La protecció activa s'a-
nomena criptografia o criptatura. Amb aquesta tècnica, la fotografia (o la dada) és transme-
sa al client remot de manera protegida, tancada amb un codi secret. Sense la clau 
(contrasenya), que té només el client remot destinatari de la fotografia, és pràcticament 
impossible -fins i tot "interceptant" la transmissió de la dada per via telefònica- "obrir'' i, per 
tant, visualitzar la fotografia. 

Tecnologies de defensa digital: una solució eficaç. 

Per poder protegir la seva pròpia privadesa, l'usuari remot fa servir remailers o serveis que 
no revelen la seva identitat. En el cas de les fotografies, per tal de protegir-les de les viola-
cions del dret de copyright, es podria suggerir una espècie de còctel de tecnologies basat en 
l'ús mixt de sistemes actius i passius de protecció de les informacions. D'aquesta manera, l'u-
suari que pretengui "piratejar" la foto es trobarà amb notables dificultats, fins al punt que li arri-
barà a ser antieconòmic no pagar els drets que permeten desactivar legalment els diversos 
sistemes de protecció. 

Per exemple, és aconsellable utilitzar la tecnologia passiva SureSign de Signum 
Technologies per a la introducció d'un watermark visible (fogo) i un d'invisible. A més, es 
podria utilitzar una tecnologia activa de criptografia com la del New Mexico Software, a 128 
bits. Finalment, per a la tutela de les pròpies inversions, es pot tenir en compte el Digital 
Dynamic Server (DOS) de Datamark. El DOS permet "marcar'' les imatges o, el que és el 
mateix, introduir-hi el watermark, NOMÉS quan l'usuari les trasllada al seu ordinador. Així, el 
sistema fa que sempre s'utilitzi l'última versió instal·lada del sistema de marcatge. Les imat-
ges originals no tenen cap marca, i solament es marcaran quan l'usuari les traslladi al seu ter-
minal. Aquest sistema proporciona també una enorme seguretat en les inversions 
tecnològiques i qualitatives. 

Protecció dels drets d'autor. 

Per a la protecció dels drets d'autor, almenys a Itàlia, l'article 70 diu que el resum, la cita-
ció o la reproducció de fragments d'obres amb finalitat de crítica, discussió o també d'ensen-
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yament són lliures en els límits justificats per a aquests fins i sempre amb la condició que no 
constitueixin cap competència a la utilització econòmica de l'obra. A les antologies d'ús esco-
lar, la reproducció no pot superar la mida determinada pel reglament, on es fixarà la modali-

. tat de determinació de l'equo compenso (compensació justa). 
El resum, la citació o la reproducció sempre hauran d'anar acompanyades de l'esment del 

títol de l'obra, del nom de l'autor, de l'editor i, si es tracta d'una traducció, de totes les dades 
que constin a l'obra reproduïda. 

Fotografies 

D'acord amb les normes sobre els drets d'autor vigents abans de la llei de l'any 1979, la 
fotografia de valor artístic i creatiu es considera inclosa entre les obres protegides. (Cassació 
civil, sec. I, 26 de març de 1984 núm. 1988, Drets Autor 1984, 430 Rev. dir. ind. 1985, 11, 
138). 

Segons el que disposa l'article 2 núm. 7 llei de 22 d'abril de 1941, núm. 633, al text modi-
ficat pel DPA núm. 19 de 1979, la fotografia gaudeix de la tutela dels drets d'autor com a obra 
fotogràfica quan tingui valor artístic, és a dir, sempre que tingui caràcter creatiu. En canvi, tal 
com estableixen els articles 87 i següents d'aquesta mateixa llei, tenen una tutela més limita-
da, com a objecte de drets afins, les fotografies mancades d'aquestes connotacions artísti-
ques. El dret d'utilització exclusiva del fotògraf, segons allò establert a l'article 88 de 
l'esmentada llei, està tutelat quan no es tracti d'una obra realitzada com a acompliment d'un 
contracte de treball o de fotos d'encàrrec, en aquest cas el fotògraf hauria lliurat les pel·lícu-
les al client i hauria emès la factura corresponent sense posar cap limitació a la cessió. 
(Cassació civil sec. I, 4 de juliol de 1992 núm. 8186 Ore. autor 1994, 60). 

El lliurament dels negatius al client per part de l'autor de les fotografies comporta la plena 
transferència dels drets de reproducció. En aquest cas, la circumstància de la modalitat de 
pagament no es considera com un pacte en sentit contrari susceptible de superar la pre-
sumpció d'exclusivitat de qui encarrega la realització de les fotos; el pagament efectuat en ter-
minis no determina una titularitat limitada de qui encarrega les fotografies pel que fa a l'ús dels 
negatius d'aquestes. (Cassació civil sec. I, 4 de juliol1992, núm. 8186 For it. 1993, I, 127 Jur. 
lt. 1993, I, 1, 806, Ore. informàtica 1993, 641 nota) (CLEMENTE). 

No tenen caràcter creatiu i, en conseqüència, no són tutelables com a obres intel·lectuals 
les fotografies que, encara que hagin estat obtingudes mitjançant processos de nivell tècnic 
elevat, siguin realitzades per encàrrec i representin models predeterminats pel client que 
encarrega les fotos. (Cassació civil sec. I, 4 de juliol de 1992, núm. 8186 For it. 1993, I, 127, 
Jur. lt. 1993, I, 1, 806, Ore. informàtica 1993, 641 nota) (CLEMENTE). 

A la normativa sobre els drets d'autor a què es refereix la llei de 22 d'abril de 1941 núm. 
633, l'obra fotogràfica, inclosa al D.P.R. 8 de gener de 1979 núm. 19 a la llista continguda a 
l'art. 2 de la mateixa llei, gaudeix de la plena protecció acordada per la llei -que comprèn la 
tutela de l'anomenat dret moral d'autor- quan aquesta obra fotogràfica presenti valor artístic 
i connotacions de creativitat, mentre que es beneficia de la tutela més limitada establerta als 
articles 87 i següents - en el tema de drets relacionats amb els drets d'autor- quan suposi un 
mer acte de reproducció mancat dels requisits esmentats. (Cassació civil sec. I, 4 de juliol de 
1992 núm. 8186, Just. Civ. Mas. 1992, fasc. 7). 

La fotografia gaudeix de la tutela dels drets d'autor com a obra fotogràfica, segons el que 
··• disposa l'article 2 núm. 7 llei de 22 d'abril de 1941 núm.633, al text modificat pel DPA núm. 

19 de 1979, quan presenti valor artístic; és a dir, sempre que tingui caràcter creatiu. En canvi , 
gaudeixen d'una tutela més limitada, segons el que disposen els articles 87 i següents de la 
mateixa llei, com a objecte de drets afins, les fotografies que no tinguin aquestes connota-
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cions artístiques. El dret d'utilització exclusiva del fotògraf, segons el que estableix l'article 88 
de l'esmentada llei, està tutelat quan no es tracti d'una obra realitzada com a acompliment 
d'un contracte de treball o de fotos d'encàrrec (en aquest cas, el fotògraf donaria les pel·lícu-
les al client i emetria la corresponent factura sense posar limitacions a la cessió). (Cassació 
Civil sec. I, 4 de juliol de 1992 núm. 8186 Ore. Autor 1994, 60). 

Programació 

Un programa d'ordinador que hagi estat projectat en part a partir de la utilització de l'anà-
lisi de les exigències dels usuaris d'un altre programa no viola els drets del titular d'aquest 
darrer sobre el material preparatori, sinó que n'utilitza les idees i els principis, per definició no 
tutelats pels drets d'autor. (Tribunal de Roma, 20 de desembre de 1993, Ore. informàtica 
1994, 364 nota) (R.). 

Els drets d'autor sobre un programa informàtic tutelen exclusivament la forma expressiva, 
i no el contingut representat per l'algoritme. (Tribunal de Torí, 1 O de febrer de 1993 Ore. 
informàtica 1993, 742 nota) (RISTUCCIA). 

La clàusula d'un contracte de llicència de distribució d'un programa per a ordinador que 
comporti la prohibició per al distribuïdor de comercialitzar el producte a ningú que no en sigui 
"usuari final" pot servir de base de reclamació contra un tercer comprador "no usuari final" que 
sigui aliè al contracte de distribució. Es tracta, doncs, d'una excepció del principi de compli -
ment total del dret patrimonial d'autor, atès que es reconeix a l'autor del programa el dret de 
controlar, fins i tot després de la primera transferència, la ulterior localització, llicència o venda 
del programa o de còpia d'aquest. (Tribunal de Monza, 27 de setembre de 1989, Rev. Ore .. 
ind. 1991, 11, 225) (nota). 

El comprador d'un programa informàtic a un distribuïdor amb llicència no pot al seu torn 
revendre'!, ja que el dret de comercialitzar amb l'obra correspon solament al titular dels drets 
d'autor. (Tribunal de Monza, 27 de setembre de 1989, Dir. informàtica 1991 , 924). 

La reproducció d'un programa informàtic mitjançant la seva gravació en una memòria 
interna de l'ordinador viola els drets d'autor. (Tribunal de Milà, 1 d'octubre de 1987, Dir. 
informàtica 1990, 21 O). 

Els programes informàtics són tutelats dins el marc dels drets d'utilització comercial per la 
llei sobre els drets d'autor. (Tribunal de Monza, 8 de febrer de 1988, Dir. informàtica 1989, 
199, 204). 

No estan subjectes a protecció sobre la base dels drets d'autor els programes per a 
ordinador, perquè l'objecte d'aquesta protecció és sempre "quelcom" destinat a la comu-
nicació entre éssers humans, mentre que el programa, encara que estigui consagrat en un 
escrit, està destinat a proporcionar a la màquina una sèrie concatenada d'instruccions 
amb el fi de fer-l i desenvolupar una tasca concreta o bé de permetre-li assolir un resultat 
determinat. (Tribunal de Milà, 20 de juny de 1988, Nova Jur. Civ. Comentada 1989, I, 360) 
(nota). 

Programari 

El programari, com a obra intel·lectual, està protegit per la llei sobre els drets d'autor. Els 
articles 161 i 162 11. dre. autor no ofereixen una tutela alternativa a la prevista per les normes 
del codi de dret, les quals -en virtut de la referència continguda a l'article 156 punt 2, 11. dre. 
autor- integren, pel fet de ser compatibles, la disciplina específica de la llei especial només 
en els aspectes que aquesta no prevegi. (Tribunal de Piacenza, 11 de desembre de 1992 Rev. 
Ore. lnd. 1993, 11 , 156 nota) (CAPRA). 
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Copyright i drets d'autor en l'àmbit multimèdia 

El copyright abasta totes les obres intel·lectuals (obres d'art, fotos, obres literàries, textos, 
etc.), però no els logos, noms comercials, eslògans o jingles; no obstant això, si aquests 
darrers són registrats com a marques (trademarks) no és permès copiar-los ni utilitzar-los 
sense autorització del propietari de la marca. 

El dret de patent és la facultat que el titular de la patent té d'explotar en exclusiva la inven-
ció i treure'n profit dins el territori de l'Estat. 

Una idea es pot patentar si posseeix, alhora, novetat, és a dir, si no forma part de la tèc-
nica actual del ram i, en definitiva, si no és coneguda per cap mitjà en cap país del món abans 
de la data de la patent. La divulgació de la invenció feta pel mateix inventor és causa d'a-
nul·lació de la novetat. 

La durada de la patent és variable d'un país a l'altre. Als països europeus i altres és de 20 
anys des de la data de dipòsit; als EUA i al Canadà és de 17 anys des de la data de conces-
sió, i al Japó és de 15 anys des de la data de publicació. La patent no és renovable. 

Durada dels drets econòmics 

Malgrat el vot en contra de quatre països (Irlanda, Luxemburg, Holanda i Portugal), la CEE 
ha allargat la protecció per a les obres literàries fins a 70 anys des del moment de la mort de 
l'autor. Per als drets cinematogràfics i audiovisuals, la tutela finalitza 70 anys després de la 
mort del director o bé de l'últim supervivent d'entre les quatre persones següents: el director, 
l'escenògraf, el guionista i el compositor de la banda sonora original. Pel que fa als drets afins, 
l'acord té una durada de 50 anys des del moment de la primera difusió. Per a obres no publi-
cades anteriorment, el dret és de 25 anys des del moment en què l'obra és publicada per pri-
mer cop. Les fotografies es beneficien d'un dret de 70 anys. 

Conflictes i experiències 

La telemàtica és la tecnologia que més contradiccions crea pel que fa al concepte de 
copyright, però també la que planteja nous camins d'aplicacions (criptografia= forma digital). 
¿Com justificar, per exemple, l'acció de l'explorador d'lnternet que descarrega automàtica-
ment un cert material, fins i tot si està protegit amb una©, al PC de l'usuari? I no parlem d'un 
aspecte més general com són les especulacions privades sobre unes innovacions que han 
estat assolides mitjançant inversions públiques, com en el cas de la mateixa lnternet. 

Obligacions de la societat responsable de la tutela del copyright 

-Concessió, per compte i en interès dels drethavents, de llicències i autoritzacions per a 
la utilització de les obres tutelades. 

-Percepció dels ingressos derivats de les esmentades llicències i autoritzacions. 
-Repartiment dels ingressos. 
-Determinació del dret patrimonial sobre els fragments solts i sobre les composicions 

musicals breus. 
-Manteniment del registre de declaracions referents als augments de valor de les obres 

figuratives. 
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-Segellament de les còpies impreses de cada volum, amb la finalitat de controlar l'acom-
pliment del contracte d'execució. 

-Manteniment d'un registre especial per a les obres cinematogràfiques. 
-Representació i administració dels cohereus. 
Mentre que existeixen guies (Gadef) per a la reproducció sobre paper d'imatges, per a 

CD-ROM no hi ha res, i tot està basat en la gestió privada, un cop s'ha pogut esbrinar -inves-
tigació difícil- qui en deté els drets. 

El pressupost per a la producció d'un CD-ROM és molt elevat. Només qui pot accedir a 
mecanismes de finançament públics (o privats) es pot permetre dur a terme produccions d'a-
vantguarda tipus el CD-ROM francès sobre el Louvre. 

Vegem a continuació alguns enllaços útils sobre aquest tema: 

http://lpf.org 
http://arl.cni.org/scomm/copyrightlprinciples.html 
http://www.mclink.it/telelavoro 
http://www.patents.com 
http://www.strath.ac.uk/Departments/Law/diglib/ec/hugen.html 
http://www.strath.ac.uk/Departments/Law/diglib/ec/toc.html 
http://www.strath.ac.uk:80/Departments/Law/diglib/ec/docs.html 
http://www.yahoo.com/Government/Law/lntellectual Property/Copyrights/ 
http://www.yahoo.com/Law/lntellectual Property/ 
http://www.dfc.org/dfc/ 
http:/ /www. wipo. org/eng/i ndex. htm 
news:comp.publish.cdrom.multimedia 

Dret a la privadesa 

La notícia de les investigacions judicials sobre algunes persones acusades de posseir 
material pornogràfic ha ofert un bon pretext per iniciar per enèsima vegada una campanya, i 
aquest cop important, contra la lliure comunicació a la xarxa. Aquesta campanya ha envaït les 
primeres pàgines dels diaris i ha estat objecte -una vegada més- de diversos programes de 
televisió, tant des de les cadenes públiques com des de les privades. 

Tal com saben aquells que s'han parat a analitzar el tema, la pedofília -i més generalment, 
la violència, sexual o no, contra nens i adolescents- és un mal molt antic i complex, profunda-
ment incrustat en el teixit social, que no es cura ni s'eradica amb campanyes com aquesta ni 
amb procediments hipòcrites i repressius com la recent llei italiana per a la tutela dels menors. 

Ja fa temps -però ara amb particular intensitat i clamor- que els grans mitjans de comu-
nicació s'han obstinat a repetir una afirmació tan sensacionalista com falsa: que hi ha algun 
tipus de relació estructural entre la circulació de material més o menys prohibit i il-legal i les 
xarxes telemàtiques. La difusió clandestina de cintes de vídeo amb continguts moltes vega-
des horribles existeix des de fa decennis -i en el cas de les fotografies, des de fa més d'un 
segle-, i certament lnternet no és l'instrument més adequat per a aquesta finalitat, ja que és 
prou transparent com per permetre de localitzar fàcilment els culpables d'aquests delictes -i 
també, de passada, perseguir innocents, cosa que ja ha succeït massa cops. 

Aquestes campanyes, així com les lleis i disposicions repressives basades sobre els 
mateixos prejudicis, no resulten en absolut eficaces per reprimir els maltractaments als 
menors i, en canvi, produeixen un gran perjudici a la nostra cultura i a la nostra economia. 
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Notícies recents procedents de França confirmen les pitjors sospites: s'està estenent 
la protesta pel que s'ha anomenat "dilluns negre" de París. L'article 227-23 del Codi Penal 
ha estat l'"arma secreta" utilitzada per les autoritats franceses per dur a terme l'acció 
repressiva més dura contra lnternet a França. Aquest és el balanç de la "batuda" del 
dilluns 6 de maig: gairebé 48 hores de presó per als presidents de dos famosos proveï-
dors, i discs durs i diferent material informàtic requisats per una secció de la Gendarmeria 
de París. 

El decret americà que amenaça de fer susceptible de persecució qualsevol tipus d'afir-
mació considerada "indecent" -és a dir, de reprimir la llibertat d'opinió- ha estat objecte ja de 
protestes violentes, i probablement serà declarat inconstitucional. Però, com es temia, la 
infecció s'està estenent a Europa i aviat podria contagiar la Unió Europea. 

La persona que realment vulgui desenvolupar activitats il·legals o deshonestes pot ama-
gar-se a qualsevol país del món en què trobi hospitalitat i acolliment. 

D'altra banda, cal repetir que la xarxa, per la seva "transparència", és el lloc menys ade-
quat per real itzar activitats il·legals o clandestines. No és cap secret que a Itàlia la xarxa és 
controlada atentament des de fa anys per les forces de policia. En una entrevista recent, 
Alessandro Pansa, responsable del Nucli Central de Criminalitat, Economia i Informàtica de 
la policia estatal , declarava: "No podem deixar de banda el fet que la xarxa es podria utilitzar 
per a finalitats il-legals, però les nostres activitats d'investigació no han descobert fins al 
moment casos de particular gravetat". 

A part d'això, comencen a veure's algunes millores en els mètodes d'investigació: encara 
que en alguns casos, malauradament, continuen els segrests inútils i il-legals, en altres, en 
canvi, la magistratura i les forces de l'ordre segueixen mètodes més eficaços i correctes (com 
la còpia del disc dur, mètode plenament eficaç des del punt de vista de les investigacions i 
menys lesiu dels drets del ciutadà). 

Però això no és suficient per estar tranquils. Caldrà una vigilància contínua tant de possi-
bles repressions a Itàlia com d'eventuals temptatives de censura per part de la Unió Europea. 

Per a informacions sobre el Decency Act americà: 
http://www.eff.org 

ALCEI - Electronic Frontiers ltaly, l'associació per a la llibertat en la comunicació electrò-
nica interactiva, demana a tots els ciutadans de la xarxa que difonguin com més millor la pro-
testa, i que intervinguin amb la màxima energia en tots els mitjans d'informació perquè es 
comenci a entendre que no estem disposats a patir passivament aquestes amenaces a la 
nostra llibertat. 

La signatura digital 

Per tal de protegir al millor possible els documents i les dades que passen per lnternet, 
actualment s'acostuma a utilitzar la signatura digital, que en la pràctica certifica la validesa de 
la dada presentada (es tractaria d'una mena de certificat de garantia que viatja juntament amb 
la dada a la qual ha estat assignat). 

La signatura digital basada en la criptografia amb clau pública ara s'ha consolidat com a 
principal instrument capaç, en l'estat actual de la tecnologia, d'assegurar la integritat i la pro-
cedència dels documents informàtics i, per tant, de dur-hi a terme la funció que en els docu-
ments tradicionals té la signatura autògrafa. 
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Vegem-ne a continuació una explicació més jurídica: 
-titular d'una parella de claus asimètriques: el subjecte al qual s'atribueix la signatura digi-

tal generada amb la clau privada de la parella, o el responsable del servei o de la funció que 
la genera automàticament; 

-empremta d'una seqüència de símbols binaris: una seqüència posterior de símbols bina-
ris d'extensió predefinida generada mitjançant l'aplicació a la primera d'una oportuna funció 
de hash; 

-funció de hash: funció matemàtica que transforma una seqüència genèrica de símbols 
binaris en una seqüència de símbols binaris d'extensió predefinida, reversible i resistent a les 
col·lisions; 

-funció de hash irreversible: funció de hash mitjançant la qual, atès el valor de l'emprem-
ta que genera, es fa pràcticament impossible determinar una seqüència de símbols binaris 
que correspongui al valor assignat; 

-funció resistent a les col·lisions: funció de hash mitjançant la qual resulta pràcticament 
impossible determinar una parella d'elements per als quals aquesta funció generi el mateix 
valor de l'empremta; 

-dispositiu de signatura: dispositiu electrònic que forma part del sistema de validació i que 
és capaç de conservar protegides les claus privades i generar en el seu interior signatures 
digitals; 

-marca temporal: dada que permet la validació temporal; 
-disponibilitat d'un sistema o servei: percentatge de temps en què el sistema o servei pot 

ser efectivament utilitzat, dins un interval de temps d'extensió prefixada. 

Pretty good privacy. 

Pretty Good Privacy (PGP) és el programari de criptografia pública més popular. La ver-
sió 2.6.3i és la més aconsellable. 

Un sistema de clau pública preveu dos tipus de claus: una de privada (secring.pgp), que 
s'utilitza per descodificar els missatges rebuts, i una de pública (pubring.pgp), que permet a 
qualsevol usuari escriure missatges críptics que només podran ser llegits per la persona que 
té la clau privada adequada per llegir els missatges produïts per la corresponent clau pública. 
Un sistema de clau pública permet d'intercanviar missatges fins i tot per mitjà de sistemes de 
comunicació de tipus públic sense cap por que siguin llegibles per a altres persones. 

Per exemple, si algú volgués comunicar-se amb "Andrea de Polo" (andrea@alinari.it) de 
manera reservada podria, utilitzant el PGP, fer referència a la següent clau pública: 

-BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-
Versió : 2.6 

MQCNAzLKsWQAAAEEEAMErd41viHHjJVIKI+QjAJSMRCC/gMXOdZvYmxAI5243LwoO 
y+isHBLKqOVktETgWR8VZmCJ/KUurqLNUZt9m7h71 k6ZCUZK30orvQGf2h8Zi9XoGxJkJou 
XXXJifwT4R9AVY9CzVVVVVFPWqJJK9NKjJW5Akfh3ADDz3Me5xTrsYhbiG/hAAURtB9GZ 
XJyeSBCeXRIIDxmZXJyeS5ieXRIQGVjbi5vcm+iOCVAwUQMsqzFBTrsYhbiG/hAQEwqQP/S 
dxnckg5KTKObk7SwZoJiPEdC83418CNqJ7L8U2+8VaxvkWeiNuCvSOmFxmYyr+SsyOjzT81x 
xbws5mQyds2bHiw+ijmt312u28KAtMZvlqKzv4pPeqiObXL3CL3xiTWRwaXDwoi+DMFi 1 zN7k 
wiJmcQvpDRQgYxmaROPo3U18g==JYNk 

-END PGP PUBLIC KEY BLOCK-
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i enviar missatges reservats amb la seguretat que només serien llegibles per al destina-
tari de la corresponent clau pública, fins i tot en el cas que fossin transmesos per persones 
estranyes o per mitjà de canals de comunicació de tipus públic. 

Per fer pública la pròpia clau pública és possible utilitzar els keyservers 
(http://www.ch.pgp.net/pgpnet/wwwkeys.html). Es tracta d'uns servidors especials dedicats al 
dipòsit i obtenció de les claus públiques i que estan connectats entre ells, per la qual cosa 
cada clau inclosa en un servidor és difosa també als altres. Per rebre o introduir claus cal 
enviar un e-mail a l'adreça del keyserver. Els comandaments s'escriuen en el títol (subjec~ 
del missatge. Per rebre una clau pública només cal enviar al keyserver un missatge que con-
tingui, en el títol, el comandament GET seguit del codi d'usuari o adreça electrònica de la clau 
sol·licitada. Per dipositar la pròpia clau és necessari enviar un e-mail al keyserver amb el 
comandament ADD en el títol i la clau en format ASCli dins el cos del missatge. 

El PGP permet també d'incloure una "signatura" exclusiva en els missatges, que pot ser 
produïda només per la clau secreta pròpia i que permet provar -a la resta de posseïdors del 
PGP i de la clau pública de l'emissor- l'autoria d'un determinat missatge. 

Conclusions. 

La protecció dels drets de copyright és, com hem vist, bastant complexa. I a aquesta com-
plexitat també hi ha contribuït el fet que els drets de la privadesa i de la navegació multimè-
dia, regulats per lleis de vegades poc clares o amb llacunes, afavoreixen el creixement del 
nombre de pirates informàtics i d'accions il·legals. Solament gràcies a una col·laboració estre-
ta entre els advocats i els estudiosos que s'ocupen de casos de patents i copyrights lligats a 
les propietats intel·lectuals i a les tecnologies de protecció de les dades, serà possible con-
trarestar de manera eficaç aquesta proliferació d'activitats sovint il·legals a lnternet i en el món 
digital en general. 
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RESUMEN 

En los últimos años, la cuestión de la protección digital de las fotografías se esta convirtiendo en un enorme 
problema, tanto ético como técnico, para museos e instituciones culturales. Al respecto, en este momento existen 
dos grupos de pensamiento bien distinta: por un fado, el que favorece la libre circulación de datos en formato digi-
tal, y por otro, el partidario de protegerlos, sobre todo por motivos de copyright (y comerciales) , y que reclama una 
compensación económica basada en la naturaleza del elemento en cuestión y en la finalidad de su utilización. 

Y la magnitud de este problema aumenta debido a que la ley que debería tutelar los derechos sobre la pro-
piedad intelectual no siempre es clara. Por ejemplo, en el caso de fotomontajes y manipulaciones, la ley no deli-
mita suficientemente las condiciones en las que una imagen puede ser modificada sin tener que pagarse los 
derechos sobre el copyright. En efecto, la ley dice que no puede ser copiada una parta importante de la imagen, 
pero el problema es que no siempre queda claro ni bien definida cuat es exactamente la parte que debe conside-
rarse protegida. 

Por otro fado, el aspecto ético de los derechos del ciudadano que accede a lnternet esta llevando a los usua-
rios de la red a un convencimiento cada vez mayor de su derecho a utilizar lnternet y el mundo multimedia de 
forma gratuïta, justificades por la convicción de que todo lo que se encuentra en formato digital esta, por principio, 
libre de derechos. 

De todo esto se desprende que la comercialización de imagenes de calidad y la tutela de la privacidad en el 
mundo digital se encuentran cada vez en mayor peligro. 

El presente documento tratara, por consiguiente, de los diversos aspectos éticos, legales y técnicos relacio-
nades con los diferentes procedimientos para defenderse de la cada vez mas extendida creencia de que, en la 
red, todo es "completamente gratis". La legitimidad de las informaciones que se ofreceran queda contrastada por 
el hecho de que el autor del presente texto es responsable informatico de los Archivos fotograficos Alinari de 
Florencia, donde cada día se comprueban situaciones de peligro de piratería digital. Los datos recogidos se basan 
principalmente en la experiencia acumulada trabajando en el ambito europea, a través del proyecto de comercio 
electrónico y defensa del copyright IMPRIMATUR, y asimismo en los resultades obtenidos tras la participación en 
diversos mailing fisl, en lnternet, sobre el tema de los derechos en la red. Comprenderemos, de esta forma, cuat 
es la diferencia entre defensa pasiva y activa, y cómo se puede navegar por lnternet e inclusa adquirir productos 
sin revelar la propia identidad real. Hablaremos también de cómo la ley y los abogados defienden las diversas ins-
tituciones culturales y de qué forma cada día se tienen que enfrentar a compl icades casos internacionales de vio-
laciones de la propiedad intelectual. 

La finalidad de esta ponencia es, entonces, flamar la atención de los presentes sobre este problema, cuyo 
alcance se comprendera mejor gracias a la inminente difusión de informes de asesores técnicos y tagales extre-
madamente cualificados en el campo del copyright. 

RÉSUMÉ 

La question de la protection numérique des photographies s'est transformés, ces dernières années, en un 
énorme problème tant du point de vue éthique que technique, pour les musées et institutions culturelles. 11 existe 
en ce moment à cet égard deux groupes de pensée bien différenciée: d'un cóté, celui qui favorise la libre circula-
tion de données sous format numérique et, de l'autre, celui favorable à les protéger, à cause du copyright surtout 
(et aussi pour des motifs commerciaux) et qui réclame une compensation économique basée sur la nature de l'é-
lément en question et sur le but de son utilisation. 

La magnitude de ce problème augmente parle fait que la loi qui devrait protéger les droits sur la propriété inte-
llectuelle n'est pas toujours bien claire. Par exemple, dans le cas de montages photographiques et de manipula-
tions, la loi ne délimite pas suffisamment les conditions dans !esquelles une image peut être modifiée sans avoir à 
payer les droits sur le copyright. En effet, la loi établit qu'une partia importante de l'image ne peut pas être copiée, 
mais le problème réside dans le fait qu'il n'est pas toujours bien clair quelle est exactament la partie objet de cette 
protection. 

Par ailleurs, l'aspect éthique des droits du citoyen accédant à lnternet mène les usagers du net à une convic-
tion de plus en plus profonde de leur droit à utiliser lnternet et le monde multimédia de façon gratuite; ils justifient 
cette conviction par le fait que tout ce que l'on trouve sous format numérique est, en principe, libre de droits. 

11 se dégage de tout cela que la commercialisation d'images de qualité et la protection de la privacité dans le 
monde numérique se trouvent de plus en plus en danger. 

Ce document traitera, par conséquent, les différents aspects éthiques, légaux et techniques rattachés aux dif-
férentes procédures permettant de se défendre de la croyance de plus en plus étendue que, sur le net, tout est 
"absolument gratuït". La légitimité des informations offertes est vérifiée parle fait que l'auteur du texte est le res-
ponsable informatíque des Archives photographiques Alinari de Florence, ou l'on constate chaque jour des situa-
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tions de danger de pirateria numérique. L'informatio_n rassemblée s'appuie principalement sur l'expérience accu-
mulée par le fait de travailler dans le cadre européen au travers du projet de commerce électronique et de défen-
se du copyright IMPRIMATUR, ainsi que sur les résultats obtenus après la participation à divers mailing lists, sur 
lnternet, concernant la question des droits du net. 

Nous comprendrons ainsi quelle est la différence entre défense passiva et active et comment on peut naviguer 
sur lnternet et même y acheter des produïts sans avoir à révéler son identité réelle. Nous parlerons également de 
comment la loi et les avocats défendent les diverses institutions culturelles et de quelle façon il leur faut affronter, 
tous les jours, des cas internationaux compliqués de violations de la propriété intellectuelle. 

Le but de cette présentation est done d'attirer l'attention des assistants sur ce problème, dont nous compren-
drens beaucoup mieux la portée grace à l'imminents diffusion de rapports de conseillers techniques et légaux 
extrêmement qualifiés dans le domaine du copyright. 

SUM MARY 

In the past few years, the issue ot digital protection ot photographs has become an enormous ethical as well 
as technical problem for museums and cultural institutions. In this respect, there are two quite different schools ot 
thought- those who favour the free circulation ot photographic data on one hand, and those who advocate the pro-
tection of such data, especially for copyright and commercial purposes, and who claim financial compensation 
based on the nature ot the item in question and its end-use. 

And the magnitude of this problem is increasing, since the law which should regulate intellectual property rights 
is not always clear. For instance, in the case ot photomontages and manipulated images, the law does not suffi-
ciently delimitats the conditions where a picture can be modified without having to pay copyright fees. In effect, the 
law says that an important part ot the image cannot be copied, but exactly which part of the image should be con-
sidered to be protected by such provisions is not always clearly defined. 

Moreover, the ethical aspect ot the rights ot citizens who access the World Wide Web is leading lnternet users 
to believe more and more in their right to use the Web and multimedia in general entirely free ot charge, justified 
by the belief that anything that is in digital format is, in principie, unencumbered by rights and royalties. 

All ot this means that the commercialisation of high-quality images and the observance of privacy in the digi-
tal world are in serious jeopardy. 

Consequently, this document addresses the various ethical, legal and technical aspects related to the different 
procedures for defending oneself trom the increasingly widespread belief that anything found on the Web is "totally 
gratis". The legitimacy of the information offered contrasts with the fact that the author of this text is the chiet of 
data processing at the Alinari photo archive in Florence, ltaly, where the dangers ot digital piracy are a daily occu-
rrence. The data compiled are primarily based on the experience accrued by working at the European level through 
the IMPRIMATUR, an electronic trade and copyright defence project, in addition to the results obtained by partici-
pating in various lnternet mailing lists on the issue of rights on the Web. 

Hence, we will understand the difference between passiva and active defence, and how one can surf the Web 
and even purchase products without revealing one's "real" identity. We will also speak about how the law and law-
yers defend the various cultural institutions, and how every day they must face complex cases ot international copy-
right violation. · 

The purpose of this presentation is, thus, to call the participants' attention to this problem, the extent ot which 
will be more easily understood by the imminent dissemination of reports by technical and legal consultants who are 
extremely well-versed in the field ot copyrights. 
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EL IMAGINARIO FOTOGRAFICO Y SUS FUNCIONES SOCIALES: 
DE LA I MAG EN QUÍMICA A LA IMAGEN DIGITAL 

Bernardo Riego 
Universidad de Cantabria 

Los nuevos modos de acceso y manejo de la información y las nuevas pautas de comu-
nicación que se estan creando con la revolución digital se perciben, cada vez con mas inten-
sidad, como un fenómeno en el que esta afectada nuestra vida cotidiana. Comienza a existir 
una conciencia generalizada de que tarde o temprano tendremos que saber manejarnos en 
las técnicas digitales si deseamos mantenernos al día. En la década de los años setenta, 
cuando se hablaba de imagenes y computación, se visualizaba este concepte de un modo 
complejo, como una especie de arcana que recordaba mucho a los jeroglíficos. Apenas tres 
décadas después, cualquiera podemos adquirir en una gran superficie por una cantidad irri-
soria un escaner de sobremesa que, con escasa dificultad, nos permite introducir imagenes 
en un ordenador personal. Hace tan sólo cinco años estaban en pleno apogeo los escaneres 
de rodillo, una solución entonces económica que a muchos nos permitió un primer contacto 
con las características de este nuevo tipo de imagenes. En estos mementos proliferan en el 
mercado las denominadas "camaras digita/es", los cuales acostumbran a comercializarse con 
sencillos programas de retoque fotografico cumpliendo la función de introductores en nuevas 
formas de uso de las imagenes fotograficas. Unas imagenes que hasta este momento sólo 
podían contemplarse en papel o proyectadas como diapositivas en una pantalla. Aunque es 
evidente que en estos mementos existe una gran confusión conceptual respecto a las poten-
cialidades que inaugura esta nueva forma de imagenes que ya no son fotoquímicas, cada vez 
hay mas personas que las usan en su ambito profesional y la demanda ira en aumento. No 
hace tanto, mentar este tema en los ambitos especializados fotograticos era garantía de una 
fuerte controversia ya que "fotografía digital" era sinónimo de desaparición de la "fotografía 
química", y las incertidumbres técnicas despertaban inquietud en muchos profesionales que 
veían amenazados sus conocimientos sobre la técnica fotografica. De cuando en cuando, 
salta a la prensa alguna noticia que habla de usos espúreos de la imagen digital en el ambi-
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to de la información grafica; 
y hay algo en lo que todos 
estamos bastante de acuer-
do: la sensación de encon-
trarnos en los comienzos de 
una nu eva época cuyas con-
secuencias futuras hoy des-
conocemos. Existe un con-
sense en la creencia de que 
el mundo por el que vamos a 
transitar en los años venide-
ros sera muy diferente al 
que hemos conocido hasta 
la fecha. lnternet y sus desa-
rrollos, la omnipresencia de 
la información digital en 
cualquier proceso, ya sea 
productiva, cultural o de 
OCiO, apuntan en esa di reC- Un grabado publicada en un libro de 1971 en el que se muestra la posibilidad de digitalizar image-

nas para su uso en el ordenador. Reproducido de A. Moles. "Art et ordinateur". París. 
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ción. Hasta hace bien poco se podían enumerar sin dificultad los libres que en el mercado 
nacional reflexionaban sobre estas cuestiones. Se trata, sin embargo, de una tematica que va 
ganando espacio editorial. Recientemente, dos publicaciones nacionales han dedicado sen-
dos monograficos, coincidentes en el tiempo, sobre la nueva cultura digital y sus consecuen-
cias1 . Al tiempo han comenzado a traducirse algunas obras de divulgación de estas cuestio-
nes que, hasta ahora, quienes estabamos interesados en elias teníamos que recurrir a lo que 
se publicaba en el amb ito anglosajón2. 

Mi experiencia con la tecnología digital aplicada a la imagen fotografica es ambivalente. 
En la actualidad, el desarrollo de un proyecto de investigación que intenta poner en pie una 
experiencia piloto en la Comunidad Autónoma de Cantabria, destinado a la creación de un 
banco de dates digital sobre imagenes históricas accesibles a otros investigadores, me obli-
ga a pasar muchas horas frente a un equipo informatico, a experimentar diversas aplicacio-
nes y a pensar en la facilidad o dificultad de su funcionamiento para quienes las usaran una 
vez que las hayamos elaborado y puesto en circulación. Cuando ya sus resultades estén en 
mancs de otros, y, al igual que oqurre con los textos impresos, ya no nos pertenezcan. Este 
contacto con la tecnología informatica, con la toma de decisiones sobre el uso de una deter-
minada aplicación o la adquisición de un equipo concreto permite apreciar cuales son las 
posibilidades y, sobre todo, las enormes carencias que aún tiene la informatica de consumo. 
Es decir, la informatica practicada por profesionales de una determinada especialidad que 
renuncian a la intermediación de uri experto informatico y desean poner en practica solucio-
nes para otros profesionales con sus propios y exclusives medios. Por otro lado, es consta-
table en el ambito de las ciencias sociales la existencia de un cierto complejo que impide que 
muchos intelectuales intenten abordar la construcción de un discurso coherente, sobre las 
transformaciones culturales que implica la nueva sociedad digital. Este espacio esta siendo 
cubierto por diversas aportaciones a veces muy interesantes, pero en ocasiones muy espon-
taneas y en algunes casos concretes muy ignorantes, de las pautas culturales en las que se 
ha conformado históricamente la organización social del poder a través del control del dis-
curso y de las formas de escritura3. Como historiador no puedo olvidar que estamos ante un 
fin de siglo y de milenio, y que ese tipo de circunstancias cronológicas desencadenan en 
algunes autores visiones sublimadas de un futurismo que no deja de ser una forma de pro-
yectar los fantasmas y las aspiraciones de nuestro propio tiempo. Existen a la vez quienes, 
extasiades ante las nuevas posibilidades tecnológicas, olvidan que cada época es deudora 
de proyectos realizados en el pasado, y exhiben una especie de triunfalismo tecnológico de 
barraca de feria. Cuando un gurú de los nuevos tiempos declara en un programa de televi-
sión que la tecnología digital es lo mas importante que ha ocurrido en la historia de la huma-
nidad desde la invención de la rueda, no puedo dejar de pensar en el coronel Aureliano 
Buendía, aquel personaje de la magistral novela de García Marquez que se quedaba fasci-
nado por las innovaciones que traía cada año el gitano Melquíades a Macondo, pero que 
carecía de una cierta visión de conjunto que le hubiera permitido entender la importancia 
relativa que en sí mismas tenían cada una de estas novedades que le mostraban. En la 
nueva cultura digital, también existe·n los Melquíades y quienes trabajamos en estos ambi-
tos tenemos que esforzarnos para que no se extienda demasiado el discurso ingenuo de los 
Aureliano Buendía. 

Como tantas otras personas, venge de ·la prehistoria informatica de consumo y he cum-
,Jiido fielmente los pasos que la fragmentaria industria de los primeres tiempos nos impuso. 
Entré en el mundo informatico a comienzos de la década de los años ochenta con el 
"Dragón", y tras una breve experiencia con el sistema "MSX", tuve mi primer PC gracias al 
"Amstrad", y hasta la actualidad he ido mudando de equipo (o mígrando, como se dice en 
jerga de los iniciades informaticos) en esta carrera sin final que el mercado nos exige. Como 
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tantos otros aprendí el latín del "Basic" y me aburre y abruma la liturgia publicitaria a la que 
nos somete el marketing informatico, que parte del discutible principio de que todo lo que apa-
rece es mejor que lo antiguo porque funciona mas rapido. Mi experiencia en el mundo uni-
versitario, en el que me muevo cada día, me indica que, año tras año, los alumnes llegan a 
las aulas con u nos mayores conocimientos en el uso de la informatica. Se trata de unos cono-
cimientos poco estructurades e integrades, pero la mayor parte de las veces son muy supe-
riores a los que poseen algunes de sus profesores que, sobre todo en los ambitos de las 
ciencias humanas y sociales, siguen usando el ordenador como una extensión de la maqui-
na de escribir y poco mas. 

Existe una cadencia en la que hoy nos movemos todos los qüe usamos con regularidad 
los ordenadores que nos obliga a estar sujetos a unas reglas de juego impuestas por el mer-
cado informatico que son muy diferentes a las que teníamos con otros sistemas técnicos que 
hemos utilizado en el pasado. Por ejemplo, cuando uno se compraba una camara réflex con 
la intención de que le durase un extenso període de tiempo, las expectativas se centraban en 
aumentar el equipo en la medida que los recursos económicos lo permitiesen, pero no se pen-
saba en sustituirlo completamente al cabo de dos o tres años, y, del mismo modo, se adqui-
ria una maquina de escribir pensando en que serviria "para toda la vida". Hoy cuando salimos 
de la tienda con el ordenador de última generación, recién comprado, tenemos la paradójica 
sensación de que nuestro equipo ya esta obsoleto porque sabemos por experiencias anterio-
res que a los pocos meses comienza a anunciarse alguna innovación, que, casualmentè, no 
sera compatible con el equipo que acabamos de adquirir. Pero a pesar de los inconvenientes 
que es preciso sortear como usuarios de u nas nuevas tecnologías que aún estan en una evi-
dente fase de depuración y mejora4, creo que desde las ciencias sociales ten em os que dar 
respuestas que se alejen de esa fascinación de barraca de feria que ciertos gurús y visiona-
rics del mundo digital (en ocasiones con fuertes intereses económicos en su desarrollo) estan 
propiciando, alejandonos a la vez de las posiciones de rechazo que la emergencia e implan-
tación de una nueva tecnologia, de tanto calado como ésta, produce en sectores del cuerpo 
social que se sienten agobiados por la incertidumbre que supone el aprendizaje de nuevos 
sistemas de trabajo, y que, a pesar de las resistencias, saben que estan imponiéndose de un 
modo irreversible y por este motivo, finalmente, tendran que rendirse a la evidencia5 . 

Por todas estas razones este texto va a plantearse desde la historia, algo que puede pare-
cer a priori un contrasentido. ¿Cómo nos puede explicar la Historia un fenómeno que tiene 
que ver con el futuro? El reto que me propongo -al igual que lo hago en mi actividad docen-
te- es explicar las implicaciones que tiene la revolución digital en lo referente a la imagen, 
viéndolo en sus aspectes de continuidad cultural con el pasado y estudiandolas desde la 
perspectiva de la conformación de dos imaginaries sociales sucesivos, uno ya en fase de evi-
dente disolución y otro en període de formación. Es cierto que sólo podemos hablar de com-
putadores con propiedad desde la creación de la ENIAC a finales de la segunda guerra 
mundial, y que la informatica personal, como tal, sólo existe a partir de 1981 cuando IBM 
lanzó su primer Personal Computer del que son herederos practicamente todos los ordena-
dores que hoy usamos en nuestras casas y en nuestro trabajo, con sus ventajas y sus 
muchas limitaciones derivadas de un diseño no excesivamente imaginatives. Es cierto tam-
bién que nunca hasta este memento la humanidad había contado con un sistema tan perfec-
te de transmisión de información. El bit, ademas de no estar sometido a los procesos de 
degradación y ruidos en su transferencia y conversión, que son ineludibles en la cultura ana-
lógica de la que venimos, es al mismo tiempo capaz de representar textos, sonidos e image-
nes en un nuevo espacio, con una ubicuidad desconocida hasta hoy y con una economia de 
recursos que permite reenfocar algunes de los problemas que el almacenamiento de la infor-
mación requiere y que conlleva un consumo intensivo de determinades recursos naturales. 
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Estamos ante una nueva tecnología informativa y de comunicación que presenta un amplio 
alcance, que se esta capilarizando en la red social, que tiene muchas ventajas económicas, 
y que va a propiciar la transformación de muchos de los usos y procedimientos que hoy nos 
resultan habituales. 

Pero esta evidencia no puede oscurecer una realidad que atañe al mundo occidental, y 
que, por poner un marco cronológico de referencia que nos resulte operativa, se hace muy 
evidente desde el siglo XIX: el continuo contacto social con nuevas tecnologías que trans-
forman las pautas sociales de relación con el medio cotidiano. El telégrafo, el ferrocarril y la 
fotografía fueron, en la primera mitad del siglo pasado, un buen ejemplo de este contacto, y, 
al igual que ocurre hoy, también entonces produjeron entusiasmes, rechazos, añoranzas y 
sobre todo expectación. Antonio Flores escribía a mediades del siglo pasado sobre lo que 
suponía la irrupción del ferrocarril en la vida cotidiana, distinguiendo entre el viaje tradicio-
nal, penoso y cansado pera en el que el viajero conocía los pueblos por donde pasaba la 
renqueante diligencia, y lo comparaba con los que comenzaban a practicarse con el tren, en 
los que sólo podían verse desde la ventanilla pasar a gran velocidad los pueblos que esta-
ban en el trayecto. "Hoy los viajes se han acabada -escribía- ahora somos transportades". 
Del mismo modo, el telégrafo que en fechas casi paralelas al ferrocarril había logrado el 
establecimiento de una red de comunicación casi instantanea entre ciudades y países, tenía 
para Antonio Flores un aspecte intrusiva en la pacífica vida cotidiana de las ciudades a las 
que alteraba con sus noticias inmediatas, Flores no duda en tildarlo de "murmurador del 
sigla": 

"Conmueve y trastorna a media Europa anunciando que ha estallada una gran revolución 
en la otra media, y al día siguiente se rectifica así propio diciendo que no ha existida 
semejante revo/ución. Asegura que ha habido una gran batalla en la cua/ han quedada 
vencedores los bl~ncos y se refiere al considerable número que han perdido los negros, 
y /uego repite la noticia enteramente a la inversa. El telégrafo es un rey constitucional ver-
daderamente irresponsable'". 

Si para los literates la introducción de las nuevas tecnologías en la sociedad española 
decimonónica era objeto de añoranza, de tensión y de escepticisme mas o menos velado, y 
así lo transmitían a los lectores, para la élite científica la situación era inequívoca: el progre-
so era sinónimo de mejora material de la humanidad. Sin duda estos fragmentes de la con-
ferencia que impartió en la Universidad Central de Madrid en 1853 uno de los introductores 
de la fotografía en Barcelona, el Dr. Pedro Felipe Monlau, resumen una posición, no exenta 
de fascinación, que compartían sus colegas allí presentes: 

"Para negar el progreso científica sería preciso negar la historia (. . .) Para fe/o con el de las 
ciencias ha corrido el progreso de las artes. La brújula, la pólvora, la imprenta, que pare-
cían a nuestros abuelos el non plus ultra de las innovaciones, han tomada mil nuevas for-
mas en los tiempos posteriores y recibido el poderosa refuerzo del vapor y de la 
electricidad. En el sigla pa sa do Franklin arrebató el rayo a las nubes ( .. .) pe ro nosotros 
hemos hecho mas, hemos cogido en nuestras manos aquel rayo y lo vibramos inofensiva 
para transmitir instantaneamente el pensamiento de uno al o tro confín de la tierra. ( .. .) y 
no contentos con haber amansada el eléctrico, hemos mandado a la /uz que puntualiza-
se sus reflejos, excusandonos de errares y ensayos en la reproducción de las imagenes, 
y hemos sida obedecidos; cualquiera de los primores fotograficos que desde Niepce y 
Daguerre se vienen sucediendo todos los días bastada para inundar de gloria a toda un 
sigla" B. 
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Es evidente que los cambios tecnológicos cuando alteran la vida cotidiana no dejan indi-
ferentes a quienes se enfrentan a esta situación. El minuciosa estudio de Lily Litvak nos 
muestra con claridad las influencias que la presencia del ferrocarril tendra en la literatura y la 
pintura realista española9. La fotografía, orgullo del siglo para científicos como Monlau, se 
convirtió para los tardo-romanticos españoles en un ejemplo de lo que no podía ser el arte 
moderno en manos de las nuevas corrientes realistas que lentamente se estaban introdu-
ciendo. Una tecnología no podía sustituir a la expresión humana to. Del mismo modo es posi-
ble interpretar el famoso y archirrepetido texto de Baudelaire contra la fotografía en el Salón 
de 1859 en esta misma clave de rechazo de lo tecnológico y los cambios que introduce. La 
aparición e implantación de una nueva tecnología que implica la institución de nuevos usos 
sociales lleva aparejadas estas posiciones. Y resulta muy interesante estudiar los primeres 
mementos de la existencia social de un nuevo dispositiva, para comprobar como algunes 
usos y funciones que se predicen no coinciden luego con los que realmente se implantan. 
Ocurrió con la fotografía que en sus orígenes fue definido como un sistema de dibujo auto-
matico para usos técnicos y científicos. Cuando apareció el teléfono, se exploraren con él fun-
ciones que mas tarde desarrolló la radiodifusión, como los denominades conciertos 
telefónicos o los boletines de noticias a través del teléfono, entre otros11. Y el gramófono se 
presentó como una especie de portero automatico, un sistema para aprender idiomas facil-
mente, y, por tanto, con muchas posibilidades educativas12. Cuando aparecieron las primeras 
noticias sobre su invención se predijo que instauraría nuevos modos de intercomunicación 
comercial que sustituiría a las cartas manuscritas por su mayor capacidad de almacena-
miento. Así difundía las potencialidades del gramófono la prensa en 1878 cuando acaba de 
conocerse su existencia: 

"En vez de dictar una carta al amanuense, se comunicara de viva voz al apa rato, ( .. .) 
Teniendo en cuenta que en cada hoja de pape/ de estaño se graban unas cua tro mil pa/a-
bras ( .. .) El fonógrafo permite gra bar dos ho jas a la vez, con lo cua/ el que esc ri be con-
serva el duplicada de su carta; recibida ésta, aquel a quien va dirigida no necesita saber 
/eer sino aplicar la hoja en otro fonógrafo que /e repetira en voz alta, o baja si el asunto es 
reservada, lo que su amigo o socio quiere decirle. El acento del corresponsal probara si 
la carta es auténtica. La escritura actual, ¿quedara reducida a/gún día al uso que hoy tiene 
el alfabeta de los mudos? 13. 

¿Cómo podemos entender aspectes que tienen que 
ver con el próximo futuro y que son consecuencia de los 
cambios tecnológicos? Desde luego si descartamos las 
fantasías literarias, que tienen otro espacio diferente al 
que nos ocupa, una de las estrategias mas adecuadas 
consiste en observar las posiciones que se produjeron en 
el pasado reciente ante una nueva revolución tecnológi-
ca. Es un método que sirve, entre otras cosas, para com-
probar como toda tecnología nueva inaugura aspectes 
totalmente inéditos e imprevisibles, pero se presenta 
siempre o casi siempre como un sistema que modifica o 
mejora otros que estan en uso en el momento de su apa-
rición. Recordemos el caso del ordenador personal que, 

Un grabado de 1694 en el que se muestra a un viajero embutido en una carnera oscura, 
un instrumento de intermediación con la realidad. (Tornado de John H. Hammond. "The 
Carnera Obscura". Bristo11981). 
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en su primera difusión, aparecía para sus potenciales usuarios como una mejora de la maqui-
na de escribir y un almacén de información menos engorroso y de mas facil acceso que los 
sistemas manuales de fichas de cartón. Hoy ya aparece como una maquina compleja que 
permite la intercomunicación y es un sustitutivo de otros sistemas de imagen y sonido y se 
predice como un sistema integrada de información y entretenimiento que sustituira a muchas 
de las maquinas que ahora usamos para estos fines. 

Un conocido grabado de Durero en el que se muestra la técnica del dibujo por medio de la rejilla y la cuadrícula en el siglo XVI. 

Otra buena estrategia ante las innovaciones es contemplarlas no como algo aislado del 
pasado y con sentido en el mundo futuro, sino como frutos de una tendencia que en muchos 
casos tiene un largo recorrido. Pongamos algunes ejemplos concretes: la realidad virtual es 
un sistema técnico de nuestro tiempo y no tiene, como tal, un pasado histórico, pero su exis-
tencia se inscribe en un largo y complejo proceso cultural que tiene que ver con la búsqueda 
de sistemas de intermediación ante la realidad, o por utilizar un término muy bien explicada 
por Antonio Rodríguez de las Heras en el uso de interfaces o dispositives de navegación entre 
los humanes y la información, adopten la forma que adopten14. La imagen de una persona 
explorando mundos virtuales, a través de un casco en el que se sumerge, puede contrastar-
se con el grabado de un viajero britanico de finales del siglo XVII embutido en una camara 
escura que le sirve como interfaz entre el paisaje y la descripción grafica que él esta elabo-
rando. Entre una camara escura y un casco de realidad virtual no hay relación tecnológica 
pero sí existe una conexión cultural evidents. Ambos sistemas se inscriben en una misma tra-
dición en la que la representación realista del mundo visible se logra por medio de instru-
mentos de intermediación. La camara fotografica es otro ejemplo; la percepción espectacular 
que adquirieron las imagenes fotograficas desde su nacimiento en 1839 no alteran el hecho 
de que una fotografía es basicamente una representación de una escena captada por este 
dispositiva, pero, a pesar de lo que se pensaba en el siglo XIX, una imagen fotografica no es 
la realidad capturada en forma de luz, sino una representación del mundo visible de acuerdo 
a u nas pautas físico-químicas. Pode mos, por tanto, afirmar que realismo y virtualidad forman 
parte de un mismo proceso histórico, aun cuando sus usos y funciones sociales se inscriben 
en marees de comunicación social y política bien diferenciades. 
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Algo similar podríamos decir de la estructura grafica que soporta la imagen digital. Si el 
punto y la línea son los elementos mínimes que articulan la estructura grafica de un dibujo, o 
la microestructura química de una imagen fotografica1s, el píxel es la unidad de referencia de 
la estructura de una imagen digital. ¿Pero el píxel es algo extraño a nuestra cultura anterior 
a la información digital, la que se define como cultura analógica? Sí y no. Como soporte gra-
fico, el píxel es algo totalmente nuevo y sin precedentes técnicos. Sin embargo, como siste-
ma de articulación grafica no deja de ser una·persistencia de lo que ha sido la creación de las 
imagenes desde que se adoptó en accidente el sistema de representación en perspectiva. 
Una imagen digital esta constituïda por una rejilla de píxeles de mayor o menor tamaño que 
en su conjunto articulan y forman una imagen con todas s us características de calidad y tama-
ño (o, si se prefiere, de resolución), crominancia, luminancia, posición espacial , etc. Y no con-
viene olvidar que la rejilla o cuadrícula ha sido el método tradicional usado por los dibujantes 
para elaborar y representar en perspectiva matematica una imagen dibujada. Es evidente que 
una parte sustancial de los elementos técnicos que definen a la imagen digital, mas alia de la 
jerga técnica al uso, puede ser entendida con mucha mas eficacia si se comprenden los 
métodos establecidos desde finales del siglo XIX para crear las imagenes en la imprenta por 
medio del tramado o apantallado, que son una aplicación de la rejilla a los sistemas de repro-
ducción fotomecanica. Conceptes como el de "reso/ución" -verdadera nodo de todo lo que 
supone el uso de las imagenes digitales- son facilmente extrapolables si conocemos los 
mecanismes de reproducción de las imagenes fotograficas en la imprenta. La resolución de 
la trama, esto es, la capacidad de convertir en puntes cuantificables en una unidad de medi-
da una determinada imagen, que en el soporte del papel se restituye con la sensación de 
luces y sombras y por este motivo adquiere la sensación de analogía con el original para el 
lector, sirve muy bien para entender lo que es el píxel en el soporte digital, que es nuevo como 
vehículo de información grafica, pero parte de los mismos principies constructives que los sis-
temas anteriores. 

Otro de los aspectes que me gustaría destacar en estos planteamientos iniciales es la 
diversidad de conceptes y denominaciones que aparecen en los textos que reflexionan 
sobre la nueva cultura digital que se esta instituyendo. El hecho de que las reflexiones se 
estén construyendo ahora mismo es la razón que motiva que existan diferentes conceptes 
intentando explicar los mismos procesos. A veces, la jerga deviene ininteligible y ese mismo 
oscurantismo lo que puede ocultar es una fascinación acrítica por las nuevas tecnologías y 
sus consecuencias. En otras ocasiones, llama la atención que la terminología que comien-
za a establecerse no tiende a enlazar con el pasado cultural de todos nosotros. Aunque hay 
notables excepciones como el de Barbara María Stafford, una profesora de arte de la 
Universidad de Chicago que explora de un modo muy sugerente y documentada las cone-
xiones culturales de la nueva sociedad que se esta fraguando y las pone en relación con las 
retos que planteó el movimiento ilustrado en los modes de ver y representar la realidad en 
el siglo XVIII, que también fue un període de intensa ruptura con el pasado16. A pesar de 
autoras como la que nos ocupa, que es una afortunada excepción a la regla, la tónica gene-
ral es entender el mundo digital como algo totalmente nuevo y cuyas consecuencias men-
tales e ideológicas no tienen. precedentes en las sociedades en las que convivimos. Sin 
embargo este planteamiento no deja de ser una verdad a medias17. Tomemos de nuevo 
algunes ejemplos: cuando se alude a las redes cibernéticas como internet, que ciertamente 
estan estableciendo nuevas formas de comunicación y de acceso y difusión de la informa-
ción, y estan creando, a velocidad vertiginosa, un nuevo espacio económico, una de las defi-
niciones que mas se repite es que se ha creado un nuevo territorio, sin precedentes, que es 
socialmente compartida, que no tiene raíces físicas y al que se le conoce con el nombre de 
"comunidad virtual". Y es totalmente cierto que ningún sistema de intercomunicación social 
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en el pasado tuvo estas características que hoy tiene la red de redes. Pero no deberíamos 
obviar que las comunidades virtuales, posibilitadas por un nuevo sistema tecnológico de 
intercomunicación digital, no son sino una variedad de lo que autores como Benedict 
Anderson denominan las "comunidades imaginadas", un concepte que es clave para enten-
der problemas tan cruciales como el de la formación del sentimiento nacionalista1s. Las con-
secuencias sociales y políticas que tendran estas nuevas comunidades que se estan 
formando en el ciberespacio aún no pueden ser evidentes, pero forman parte de un proce-
so cultural que ya ha sido advertida con anterioridad en otros ambitos. Algo similar ocurre 
con una de las mayores innovaciones que aporta la representación virtual en la cultura digi-
tal, que es sin duda una de las verdaderas revoluciones que mayor calada presenta en todo 
este proceso al que estamos asistiendo, y que se define con un término que a primera vista 
parece contradictorio: la telepresencia. Es decir, la posibilidad de poder participar a distan-
cia en un proceso estando a la vez dentro y fuera del mismo. El mejor ejemplo de telepre-
sencia que conozco lo proporciona un vídeo propagandística del ejército norteamericano 
que muestra, como en una contienda en un país alejada de los Estades Unides, a un ciru-
jano que sin moverse de su propio hospital interviene quirúrgicamente a un soldada herido, 
en el mismo escenario del conflicte, valiendose de un robot que reproduce los movimientos 
virtuales que este cirujano hace a miles de kilómetros. La telepresencia nos introduce en otro 
de los puntes centrales de esta revolución futura y es la constatación de que la posición del 
observador frente a la contemplación de la realidad ha cambiado de manera irreversible. El 
observador ya no se encuentra situada mental y físicamente frente a lo que sucede en una 
posición panóptica que ha sido durante mucho tiempo la relación acostumbrada y cuyas 
consecuencias respecto al modo de entender lo que se ve, es expresado en un autor como 
John Berger con extrema claridad: 

" Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos la relación entre las casas y nosotros 
mismos ( ... ) Todo converge hacia el ojo como si este fuera el punto de fuga al infinita. El 
mundo visible esta ordenada en función del espectador del mismo modo que en otro fiem-
po se pensó que el universa estaba ordenada en función de Dios. Según la convención 
de la perspectiva no hay reciprocidad visual. Dios no necesita situarse en relación con los 
demas, es en sí mismo la situación"19. 

La telepresencia, o si se quiere, la te/evirtualidad permite que el observador esté a la vez 
dentro de la representación que esta contemplando sabiendo al mismo tiempo que real-
mente esta fuera. Es evidente que esta nueva posición del observador que posibilitan las 
nuevas tecnologías digitales, va mucho mas alia de los simples cambios formales en la natu-
raleza de las imagenes. Esta suponiendo un innovación transcendental en el modo de con-
templar el mundo que nos rodea. Sin ninguna duda el autor que con mas agudeza ha 
explicada la profundidad de estas mutaciones que tienen que ver en sus palabras: con las 
necesidades de la industria mundial de la información y responden a las crecientes exigen-
cias de las jerarquías medicas, militares y policia/es y en las que el ojo humana esta per-
dienda la mayor parte de las propiedades esenciales que han sida suyas a lo largo de la 
historia ha sido Jonathan Crary, en una obra en la que estudia precisamente los cambios que 
hacen posible el abandono de esa posición panóptica de la realidad y que estan siendo sus-
tituidas por nuevas organizaciones mentales del mundo visible que se estan convirtiendo en 
dominantes y que al igual que ya ocurrió en el pasado "son indisociables con una vasta rees-
tructuración del saber y de las practicas sacia/es que modificaran [Crary se refiere en este 
caso al siglo XIX] de mil maneras las facultades productivas, cognitivas y los deseos de las 
personas".20 
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2. La conformación de nuevas formas de representación de la realidad y sus implicaciones 
sociales. 

Al igual que ya ocurrió en el pasado, los cambios tecnológicos que se produjeron en los 
modos de representación de la realidad implican cambios mentales de cierta magnitud que 
ademas estan siendo aceptados sin dificultad por todo el cuerpo social. Existen representa-
dones de las imagenes en el nuevo imaginaria 
que se esta construyendo y que técnicamente 
hubieran sido imposibles o muy difíciles de lograr 
sin la postproducción digital, pero creo que tam-
bién serían difíciles de "leer'' por quienes son sus 
destinatarios, si no hubiera habido una serie de 
cambios sociales en la propia percepción de la 
representación de las imagenes y no se hubiera 
desarrollado una mayor destreza como la que se 
ha logrado en la comprensión rapida y eficaz de 
los mensajes visuales. Un buen ejemplo lo tene-
mos en el zapping, un habito compulsiva frente 
al televisor que también nos permite seguir con 
bastante coherencia el hilo de varios programas 
a la vez sin necesidad de contemplaries de una 
manera lineal. Es evidente que hemos aprendido 
a ver fragmentariamente y a sacar conclusiones 
bastante acertadas de esas fracciones de la 
mirada, y esto tiene que ver no solamente con el 
desciframiento de las rutinas narrativas de la 
propia comunicación visual, sino también con 
una mayor habilidad adquirida a lo largo de 
muchos años de experiencia como espectadores 
ante el medio televisiva. Muchos de los anuncios 
que se hacen hoy en día para televisión tienen 
una complejidad visual que si no existiese un 
espectador bien entrenada serían contraprodu-
centes, dado que una de las características del 
mensaje publicitario es vehicular la mayor y mas 
precisa información en el menor tiempo posible, 
y desde luego en estos momentos esto se logra 
con unas escenas que contienen en si mismas 
una enorme complejidad en sus recursos comu-
nicatives y en las que, en muchas ocasiones, la 
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La instantaneidad posibilitó nuevos usos de la fotografia que en el 
pasado e ran solo un deseo de los técnicos. En el grabado se mues· 
tra un dispositivo de control con una càmara fotogràfica de espacios 
subterraneos, ayudada de lamparas de incandescencia, que prefi· 
gura los actuales sistemas de video·vigilancia. ("La Naturaleza" 
Madrid 1890. N• 8. Pagina 121). 

escala cambia de tamaño, la posición de la camara se altera constantemente e incluso se 
introducen escenas múltiples que el ojo sabe discriminar a pesar de la brevedad de la expo-
sición del mensaje visual. 

La propia naturaleza de las imagenes esta sufriendo profundas modificaciones. En el 
nuevo imaginaria que se esta fraguando en estos momentos, la materia se disuelve, se vuel-
ve líquida y el concepto de realismo adquiere unas dimensiones diferentes a las que tuvo en 
el pasado. Sobre todo esta última característica se ha convertida en objeto de preocupación 
en el ambito informativa y existen autores como Fred Ritchin, quien hace ya hace algunos 
años dió las primeras voces de alarma al respecto21. Una alarma que se esta incrementando 
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a medida que la imagen digital se apodera de los espacios informatives. A la vez, esta misma 
circunstancia constituye un motivo de indagación en la creación artística. Hace ya tiempo que, 
entre nosotros, creadores de primera línea como Joan Foncuberta, Daniel Canogar o Chema 
Madoz, y algunes otros, estan expresando, desde diferentes enfoques, los retos que estos 
cambios plantean. Las paradojas de la veracidad de las imagenes en tanto que documentes 
evidentes en el caso de Foncuberta, la disolución del cuerpo y el espacio como consecuen-
cia de los nuevos espacios cibernéticos en el caso del trabajo de Daniel Canogar o las ten-
sienes a las que somete Chema Madoz la objetividad fotografica, son en cierto modo 
respuestas de autores de hoy a problemas actuales, y responden a la sensibilidad de quie-
nes perciben que las imagenes y su relación con todos nosotros estan siendo sometidas a 
intensas transformaciones y quieren expresarlo por la vía de la indagación creativa. No obs-
tante hay un hecho que hay que tener en cuenta: las vanguardias artísticas que adivinan los 
nuevos dilemas planteados y los someten a debate, no acostumbran a ser quienes logran en 
su propio tiempo configurar el imaginaria que normaliza las nuevas formas de representación 
y comunicación visual aceptadas por el cuerpo social. Históricamente este papel fue jugado 
en el pasado por las revistas ilustradas a través de la imprenta, y en mi opinión, se ve con 
bastante claridad como en la actualidad el nuevo imaginaria digital que se esta fraguando, se 
esta difundiendo a través de la publicidad televisiva que lo extrae para sus fines comerciales 
de las enormes ventajas de todo tipo que le ofrece la postproducción digital. 

Pere este memento de cambio respecto a la naturaleza de las imagenes y el aprendizaje 
social de nuevas formas narrativas en el ambito de la representación de la realidad, al que 
ahora estamos asistiendo con la emergencia del mundo digital, tuvo en el pasado otra etapa 
de una enorme intensidad que también dio lugar a un imaginaria diferente al que se esta fra-
guando en estos mementos y que nosotros estamos conociendo en su fase terminal. Se trata 
de la cultura de la veracidad y de la objetividad a través de las imagenes fotograficas que 
creaban la ilusión del testimonio irrefutable y de convertirse, por la intermediación del dispo-
sitiva fotografico, en un lector-espectador que asistía al acontecimiento a través de su repre-
sentación. Existe un memento en las últimas décadas del siglo XIX en el que aparece la 
conciencia de que se esta ante una nueva etapa en la representación informativa de la reali-
dad gracias a la fotografía. La llegada de la instantaneidad a la tecnología fotografica expan-
dió las perspectivas de representación veraz del mundo visible hasta unos niveles que en las 
décadas anteriores no habían sido posibles. No hay que dejarse engañar con la idea que la 
fotohistoria ha dado de la difusión fotografica en el siglo XIX. Una cosa es que hoy se agru-
pen en un libro un colección de imagenes del pasado que tienen una cronología continuada, 
y otra bien distinta es indagar históricamente como se divulgaban esas mismas imagenes en 
el memento que se produjeron, sobre todo en una época en la que la única posibilidad de 
difundir las imagenes por el circuito masivo de la imprenta suponía traducirlas a la sintaxis de 
un grabado dibujado en madera. Los estudies históricos revelan que hasta la entrada de la 
imagen fotografica en la imprenta, a través de la prensa grafica, que en el caso español 
comienza en la década de los años ochenta gracias a revistas como la barcelonesa La 
1/ustración y se va generalizando en las décadas siguientes, las imagenes fotograficas circu-
laban por unes circuitos muy reducidos, y en el caso de las vistas y los paisajes, su cons-
trucción visual estaba muy influïda por las reglas narrativas del grabado en madera. Uno de 
los nichos de desarrollo que encontró la imagen fotografica y que amortiguó las deficiencias 
técnicas de las primeras décadas de su desarrollo tecnológico, fue precisamente la autorre-
presentación social a través del retrato, y el coleccionismo de la "carte de visite" que sienta 
las bases de difusión de todo un imaginaria de la época que luego se amplificara gracias a la 
imprenta con la tarjeta postal ilustrada22. Pero las fotografías antes de que puedan verse a 
través de la imprenta apenas circulan mas alia de unos ambitos sociales muy reducidos, y 
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cuando lo hacen en la prensa las fotografías tienen que ser traducidas al dibujo, con lo que 
la principal cualidad de las imagenes fotograficas , esto es, su representación fidedigna de la 
escena, queda alterada por la traducción a una sintaxis que es ajena a las luces y a las som-
bras y se transforma en líneas de claroscuro ajenas a la específica apariencia que tienen las 
imagenes fotograficas. 

Espero que no se me esté enten-
diendo mal en esta puesta a punto de 
la propuesta que a continuación quiero 
desarrollar. No estoy defendiendo que 
la cultura digital no sea novedosa, sino 
que, por el contrario, se trata de reafir-
mar que estamos ante una nueva 
época que va a producir enormes carn-
bios sociales, culturales, económicos y 
políticos precisamente por las posibili-
dades que introduce el mundo digital. 
Pe ro lo que si es preciso tener en cuen-
ta, es que, al igual que ocurre hoy, en 
el pasado también la sociedad se 
encontró con etapas nuevas que abrían 
formas inéditas de comunicación so-
cial, y entonces existió la percepción 

1\CTUALIDADES 

La posibilidad de la "fotografia directa" en la prensa creó 
una nueva forma de contemplar los sucesos, a través de las 
imagenes con la ilusión de una experiencia vicaria por la 
fidelidad fotografica. Los lectores tenian conciencia de que 
lo que veían en fotografia era fidedigne !rente a la idealiza· 
ción de la información dibujada. En esta época se conforma 
la objetividad de las imagenes de prensa como un valor cul-
tural que llegara hasta nuestros dfas, y, como una conse· 
cuencia directa, se extiende la creencia en la neutralidad del 
dispositiva fotografico. ("Bianco y Negro• Madrid, 29-VII-
1893). 

Uno de los temas frecuentes en la información grafica dibujada fueron las catas-
trofes ferroviarias. La imagen escenificaba el suceso de acuerdo a unas pautas 
muy teatralizadas como ocurre en este grabado que informa de un descarrila-
miento ocurrido en Barcelona en 1882. ("La 1/ustración Española y Americana• 8-
VI-1882. Pagina 357). 

de encontrarse en los inicies de una nueva época, 
que, justamente, la emergencia de la cultura digital 
esta cerrando en estos mementos. Observar qué 
ocurrió en ese memento, cuando unas nuevas gene-
raciones de espectadores tuvieron que enfrentarse a 
expectativas inéditas en la cualidad de las imagenes 
que circulaban por los medios de comunicación 
social, y sus esquemas narratives, pueden ayudarnos 
hoy a centrar algunes de los aspectes que ahora apa-
recen confusos y sobre los que se proyectan fanta-
sías utópicas. Sólo es posible sacar enseñanzas del 
pasado si entendemos que existe una continuidad 
cultural entre ambas épocas. Y es evidente que estan 
engarzadas. Nosotros, estamos ahora en el umbral 
de la sociedad digital, pero somes los últimes here-
deros de la sociedad que se fraguó en /a edad de las 
masas, por utilizar el término que utiliza Juan Pablo 
Fusi23_ Una etapa que en sus rasgos iniciales se per-
fi ló entre 1870 y 1914. Una época en la que los 
modes de producción cambiaron de escala y el tra-
bajo en cadena, que aquí se conoció antes que se 
pusieran en practica gracias a las informaciones de 
las revistas ilustradas, permitió un abaratamiento de 
los costos y un mayor acceso a los bienes de consu-
mo. A finales del siglo había una fe ciega en las mejo-
ras que las nuevas tecnologías como la electricidad 
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aportarían al bienestar de la humanidad 
en los años venideros. Pero la implanta-
ción de estas innovaciones se hacía en el 
crisol de una nueva sociedad que se esta-
ba fraguando en todo accidente, España 
incluida, y como ha señalado Juan Pablo 
Fusi tuvo su expresión en una serie de 
características nuevas entre las que men-
cionamos, sin agotar las que este autor 
apunta: la democratización de la política, 
con la aparición de partides que necesita-
ban nuevas formas de comunicación con 
los ciudadanos, el ensanchamiento del 
cuerpo electoral, la especialización y divi-
sión de los sistemas de producción y la 
disolución de la sociedad tradicional y la 
modernización de la vida cotidiana con la 
aparición de nuevos productes como la 
luz eléctrica, la prensa popular, los nue-
vos medios de transporte o el cinemató-
grafo. Junto a una mejora en las dietas 
alimenticias, en la higiene y una intensa 
transformación del medio urbano. 

La prensa ilustrada fue la caja de 

La mancheta de la revista de divulgación científica "La Naturaleza~ que 
comenzó a publicarse en Madrid en 1890. nos pone en contacto con esa sen-
sación que se percibfa entonces de encontrarse ante una nueva época. 
Obsérvese la alegorfa que enlaza la tradición con el mundo moderno que esta 
emergiendo a través de las nuevas tecnologías representadas aquí por el telé· 
fono y la camara fotografica que portan sendos angelotes. 

resonancia de esta etapa de cambios en los que se estaba fraguando la sociedad de masas 
y a través de sus paginas pueden apreciarse, en diferentes velocidades, los cambios que se 
estaban produciendo lentamente, a pesar de las diferencias en cuanto a concepción infor-
mativa que tenían entre si las diversas cabeceras. Había algunas que venían de la tradición 
decimonónica, como La 1/ustración Españo/a y Americana, con un tratamiento de los temas 
muy serio y formal. Por otro lado, las revistas populares que surgen en esos años, mucho mas 

Las nuevas formas de producción que la sociedad de masas estaba instituyendo en los 
paises mas avanzados del memento fueron conocidas en España gracias a las revistas 
ilustradas. "Matadero de cerdos en Chicago". Grabado de "La 1/ustración Artística" 
Barcelona, 2-VIII-1886. Pagina 279. 
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ligeras en sus contenidos y abor-
dando tematicas que conectaban 
claramente con los gustos de una 
nueva tipología de lectores, que se 
ocupan en sus paginas de nuevos 
sujetos informatives, y de la que 
"8/anco y Negra" que comienza a 
publicarse en 1890, puede ser un 
buen ejemplo, ya que se trata de 
una revista que desde sus comien-
zos apostó por la fotografía instan-
tanea en sus paginas frente a la 
información basada en el dibujo. En 
una posición intermedia entre estos 
dos modeles se encontraba la cata-
lana "La 1/ustración" que experi-
mentó anticipadamente con el 
reportaje fotografico en sus paginas 
y que a comienzos de 1885, con la 
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información del terremoto de Andalucía, protagoniza la ruptura con las pautas de la informa-
ción grafica en grabado en madera que han sido dominantes a lo largo del siglo XIX. 

Este ambiente de cambio e innovación, de continua publicación de invenciones y hallaz-
gos que iban a cambiar el futuro, hicieron que muchas personas, al igual que ocurre en estos 
mementos, sintieran mecanismes de rechazo, de entusiasmo o de incertidumbre ante lo que 
se avecinaba. Basta aproximarse ahora, cuando asistimos al nacimiento de una nueva etapa 
de cambios profundes, a revistas de divulgación técnico-científica como La Naturaleza, La 
Ciencia Eléctrica o El Telegrafista Español para entender la importancia que tuvo la fotogra-
fia en tanto que tecnologia, que gracias a las nuevas emulsiones instantaneas podía estar 
presente en situaciones que antes le estaban vedadas. La constante referencia a usos de la 
fotografía en ambitos técnicos nacionales que aparecen en estas revistas junto a las innova-
ciones y experimentes que se dan en el extranjero y se publican aquí, tienen que hacernos 
replantear la idea de que la fotografia técnico-científica, salvo la excepción de Santiago 
Ramón y Cajal y algunes pocos médicos mas, apenas tuvo desarrollo entre nosotros. La foto-
grafia a partir de 1880, gracias a las posibilidades de la instantaneidad, se convirtió en uno 
de los temas mas recurrentes de las innovaciones técnicas que se estaban sucediendo. Los 
lectores nacionales estuvieron puntualmente informades de las experiencias y posibilidades 
que se abrían con una técnica que hasta la llegada de la placa seca era, como hoy le ocurre 
a la realidad virtual, una expectativa en la que todos confiaban pero que no había dado aún 
sus frutos, ya que, en el caso de la fotografia, las limitaciones del sistema fotoquímica obli-
gaban en muchos casos a utilizar estrategias de pose o a renunciar a estar presente en deter-
minades acontecimientos. Hay una característica que se hace evidente si se comparan las 
fotografías de acontecimientos y paisajes tomadas antes de la etapa de la instantaneidad 
fotografica, y es la dependencia que tienen los fotógrafos a las reglas constructivas de la 
escena, a las pautas que ha impuesto el grabado en madera24. Hay autores como Charles 
Clifford en los que esta subordinación es muy evidente, aunque hay quien siga viendo en esta 
característica un rasgo de artisticidad mas que una batería de recursos que este fotógrafo bri-
tan ico, conscients de las limitaciones que tenía el dispositiva fotografico para captar escenas 
con naturalidad, ponía al servicio de I~ cadena productiva que exigía el grabado en madera, 
sirviendose de estrategias de pose que daban sensación de naturalidad a sus escenas2s. 

3. El imaginaria social y su relación con las pautas de comunicación: características de la coe-
xistencia grafica. 

A lo largo de las paginas anteriores y en el título de este texto he introducido un término 
que ya es necesario clarificar. ¿Qué es un imaginaria? Se trata de un concepte complejo que 
tiene significades diferentes si lo abordamos desde la antropologia, desde la sociologia o 
desde la historia de las imagenes. Para un antropólogo, el término imaginaria remite a los 
mites históricos, reales o no, que constituyen la cultura intemporal de un grupo y que se trans-
miten de generación en generación. La leyenda de Ulises puede ser un buen ejemplo. Las 
cualidades morales de este héroe y sus compañeros de viaje sirvieron de modelo a seguir, y 
de referente que enorgulleció a quienes se percibían como descendientes de unos antepa-
sados tan nobles y valerosos. Para la sociologia, el término imaginaria designa al conjunto de 
significades que se estructuran colectivamente para dar sentido a las acciones de las persa-
nas o del grupo, a quienes les sirve como marco de referencia en la fijación de su conducta 
social. El imaginaria social es modificable a lo largo del tiempo, por lo que en todo memento 
esta abierto a la reelaboración. El papel de las imagenes ya sean éstas mentales o materia-
les, en tanto que representaciones de la realidad tienen, para la construcción de un imagina-
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rio características muy delimitadas. Desde la perspectiva de la propia historia de las image-
nes, un corpus de este tipo conlleva la creación de unas pautas de narración visual y unas 
reglas de representación que son comprendidas y aceptadas por la sociedad a la que van diri-
gidas, y que siempre se refieren a valores que estan mas alia de la mera apariencia realista 
de las imagenes. Un imaginaria tiene una enorme 
eficacia puesto que sirve para homogeneizar mensa-
jes y normalizar valores sociales que, a partir de ese 
memento, aparecen como naturales y cotidianos. 

Hay que apresurarse a decir que a lo largo de la 
historia de nuestra cultura han existida varies imagi-
naries que han ido perdiendo su validez con el paso 
de las generaciones. Sin duda el mas extensa y efi-
caz ha sido el imaginaria religiosa, cuyas escenas 
entendían los fieles a la perfección y con su contem-
plación les permitía evocar pasajes de la biblia o de 
la vida de los santes. lvins en su libro pionera sobre 
los usos sociales del grabado alude a esta cuestión 
y pene en evidencia como la cualidad de uno u otro 
santo se lograba simplemente cambiando en la plan-
cha los atributes visuales que identificaban al fiel con 
el sujeto de su devoción26. Hoy este imaginaria se 
esta difuminando, ya que en una sociedad cada vez 
mas laica, una gran parte de la población vive ajeno 
a él, pere en el pasado tuvo una extraordinaria efica-
cia comunicativa, mucho mas directa que la del texto 
escrita o el mensaje oral, puesto que la contempla-
ción de una imagen permitía al espectador la cone-
xión con aspectes subjetivos de la cultura religiosa 
que se desencadenaban gracias a este mecanisme. 

Por lo tanto, cuando hablamos de imaginaria nos 
referimos a algo mas complejo que a una extensa 
colección de imagenes que definen a una época con-

El imaginaria religioso ha sido un sistema eficaz de utiliza-
ción de las funciones evocativas de las imagenes. Con unos 
simples recursos visuales, el espectador podia rememorar 
una historia piadosa. (Representación de Santa Lucfa). 

creta. Se trata sobre todo de un mecanisme de socialización cultural a través de las image-
nes. Si como historiadores logramos comprender como es la construcción de ese imaginaria 
y cuales son las reglas esenciales que lo fundamentan, abriremos los códigos de interpreta-
ción social de las imagenes en un tiempo concreto y la eficacia que tuvieron. Por ejemplo, hoy 
nosotros tendemos a ver en los grabados en madera que publicaren las revistas del siglo XIX 
toscas representaciones de la realidad, ingenuas aproximaciones que se nos antojan muy 
burdas. Y contempladas desde nuestra experiencia de espectadores de finales del siglo XX 
es cierto que son burdas, ingenuas y peco realistas. Pere hay un matiz que hay que tener en 
cuenta: esas imagenes no se hicieron para nosotros, si no para los lectoresle,spectadores del 
siglo XIX que tenían otras expectativas en la representación del realisme. Esta es la razón 
por la que el pape! de un historiador de la imagen no debe limitarse a elaborar un catalogo de 
autores o de tipologías de imagenes y de técnicas de creación de las mismas, sine que debe 
ir mas alia, intentando interpretar/as de acuerdo a los parametros comunicatives en que se 
produjeron para poder así entender el impacto y la influencia que podían tener sobre los 
receptores a los que iban destinadas. Y en esta mirada histórica a imagenes que en el pasa-
do tuvieron otros significades e intencionalidades hoy no explícitas, siempre existe una ten-
sión insoslayable y una serie de preguntas que el historiador debe plantearse con una gran 
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dosis de humildad. ¿Las tecnologías que crean las imagenes posibilitan o limitan su propia 
naturaleza? Un grabado en madera o una imagen fotografica presentan unas características 
formales en las que también estan implícitas las potencialidades técnicas. Por ejemplo, las 
fotografías de reportaje que muestran los viajes de la reina Isabel 11 tienen una aproximación 
al tema que son extraños a nuestros códigos actuales sobre el reportaje de actualidad. 
Pueden verse en algunas de elias, escenas que muestran a la multitud esperando la llegada 
de la soberana, pero la reina en sí misma no aparece como sujeto principal de la noticia, lo 
que hoy sería un tratamiento obvio del acontecimiento. La pregunta del historiador ante estas 
rutinas informativas tiene que plantearse no sólo en términos de modes de representación, 
sino también teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de esa representación. Hasta la lle-
gada de la instantaneidad fotografica, las escenas necesitaban de la pose para parecer natu-
rales y esa limitación obviaba representar la actualidad con u nas pautas que hoy nos parecen 
evidentes porque la técnica ahora las posibilita y en 1860 no estaban al alcance de los ope-
radores fotógrafos. 

Pero existe otro aspecte que veremes con suma claridad cuando hablemos del pionero 
gironí Heribert Marriezcurrena en el siguiente apartada. Y es el hecho de que cualquier inno-
vación técnica cuando comienza su andadura social tiende a suponer, de algún modo, un 
cierto paso atras. Nunca olvidaré la primera vez que contemplé ficheros de video digital en un 
ordenador. Creo que fue en un 486 a 33 Megaherzios. El procesador las movía con tanta len-
titud que me parecía estar ante un remedo del cine primitiva. Desde esa perspectiva, el orde-
nador no aportaba en esos primeres mementos mejoras sustanciales a las que ya tenían las 
imagenes almacenadas en una cinta magnética de video, pero es evidente que el video digi-
tal aunque fuera muy imperfecte en ese segmento de la informatica de consumo, abría unas 
posibilidades que en el futuro serían enormes. Algo similar ocurrió con la imagen instantanea 
en los primeres mementos, cuando innovadores como Mariezcurrena las introducían en las 
paginas de la prensa compitiendo con las imagenes dibujadas que constituían el sistema gra-
fico informativa dominante del siglo XIX. Las fotografías aportaban en el nuevo soporte téc-
nico de la imprenta una veracidad que ninguna escena informativa dibujada tenía, pero a los 
ojos de los lectores de entonces, acostumbrados a la grandilocuencia y rotundidad de los 
dibujos, resultaban sosas e insulsas. En el espacio informativa de la imagen fotografica ins-
tantanea no sucedía el acontecimiento con la claridad con que se mostraba en la escenifica-
ción del dibujo informativa. 

Al igual que esta ocurriendo en estos mementos, en el que coexisten en el espacio 
social imagenes de naturaleza técnica diferente, (imagenes digitales creadas o alteradas 
en un ordenador y imagenes captadas por un dispositiva fotoquímica o videografico), a 
finales del siglo XIX cohabitaban dos tipes de imagenes que por su propia naturaleza téc-
nica tenían una estructura gré.fica diferente. Así, existían las escenas informativas dibu-
jadas de acuerdo a las pautas que se habían conformada a lo largo del siglo XIX con el 
grabado en madera y cada vez con mas frecuencia se veían impresas las imagenes foto-
graficas directas que revistas como "La 1/ustración" de Barcelona estaban introduciendo 
de una manera regular desde 1885, tras los primeres experimentes a comienzos de la 
década27. Unas y otras eran bien diferentes, y si comparamos una misma información tra-
tada con ambas técnicas vemos algo que también ocurre ahora con las nuevas image-
nes digitales. El grabado dibujado es preciso y la escena se presenta concluida para el 
espectador que la contempla, en contraste, la información fotografica tiene la ventaja de 
la veracidad, pero es sorprendente toda esa gente que mira al espectador desde los ale-
daños del espacio informativa. Estamos ante un nuevo sistema de información gnifica 
que aun no tiene un lenguaje expresivo y necesita utilizar los mecanismes que ya son 
conocidos en el sistema grafico al que esta sustituyendo. Esto explica esa obsesión 
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Al igual que ocurre en estos momen-
tos con la imagen analógica y la digi-
tal, a finales del siglo XIX también 
coexistían socialmente dos tipologf-
as técnicas de imagenes, que, 
entonces, competran en las revistas 
llustradas. Esta información de "La 
1/ustración" de Barcelona, sobre la 
inauguración de una estatua en 

homenaje al general Prim, nos per- ~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
mite apreciar sus diferencias narrati- E 
vas. La información fotografica fue 
obra de Heribert Mariezcurrena. (5-
VI-1887, paginas 356 y 361). 

humanizadora que la fotografía no hubiera necesitado en este caso para mostrar el suce-
so, ya que tiene la superioridad de la indiscutible veracidad de las escenas, mientras que 
el grabado dibujado requería de este tipo de convenciones en la representación del acon-
tecimiento que atrapasen la atención del lector y fijasen las ideas principales de la narra-
ción visual. 

Cuando hoy contemplamos algunas creaciones digitales, asistimos a mecanismes pare-
cidos a los que se dieron en el transito de la información dibujada a la información fotografi-
ca. Las escenas clónicas, usadas hoy hasta la saciedad en diversos anuncies publicitarios 
tienen la misma fragilidad que estas escenas pioneras de la fotografía informativa en los últi-
mes años del siglo XIX. Cuando en las primeras décadas del nuevo siglo XX, la imagen foto-
grafica de prensa adquiera la fuerza expresiva que hoy reconocemos y una generación de 
fotógrafos conforme un lenguaje informativa específica cuyas características esenciales se 
han mantenido hasta ahora mismo, nos encontraremos con que las posibilidades del dispo-
sitiva fotografico se han desplegada en la dirección de sus propias especificidades narrativas, 
lo que no ocurría todavía a mediades de 1880 con la fotografía informativa. Del mismo modo 
que hoy tampoco ocurre con la imagen digital , que aun esta anclada en valores culturales que 
no son los suyos, pero de los que se desprendera inevitablemente en el futuro. 

4. Heribert Marriezcurrena y los primeres ensayos de un imaginario fotografico de la instan-
taneidad a través de la imagen impresa. 

Cuando Walter Benjamin publicó en 1936 sus lúcidas reflexiones sobre la transformación 
que habían sufrido las imagenes y la nueva percepción que los espectadores tenían de las 
obras de arte como consecuencia de las posibilidades reproductivas y de difusión que había 
propiciada el fotograbado, la sociedad de masas, que había comenzando su andadura en el 
último tercio del siglo XIX, era ya un fenómeno cristalizado, y la inserción de las imagenes 
fotograficas directas en la prensa y en los libres eran una practica habitual. Ademas la foto-
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grafía informativa había consolidada, a la altura de estos años un lenguaje expresivo especí-
fica del que carecían los primeres pioneres de la información grafica2s. 

En lo que concierne al Estado español, el primer reportaje fotografico impreso directa-
mente en una revista ilustrada fue obra del fotógrafo y grabador gironí, Heribert 
Mariezcurrena, enviado por La 1/ustración de Barcelona a captar con su camara los efectes 
que en Granada tuvo el terremoto de la Navidad de 1884. Un suceso que conmocionó a todo 
el país, y del que, como era la rutina informativa de la época, las revistas ilustradas visuali-
zaron en sus paginas sirviéndose escenas dibujadas en las que se teatralizaba la magnitud 
de la tragedia. 

A diferencia de este tratamiento informativa, habitual entonces en las redacciones de las 
revistas, La 1/ustración de Barcelona aguardó varias semanas y en su primer número del mes 
de febrero de 1885 insertó en la portada una imagen que a los ojos de los lectores de la época 
resultaba insólita. Se trataba de una fotografía impresa -no pegada en el papel, como se 
hacía en ocasiones- que mostraba una calle de una de las localidades granadinas afectadas 
por el suceso, en la que se veían, valiéndose de la veracidad fotografica, las casas destro-
zadas. Encabezando la imagen aparecían unas líneas que justificaban la tardanza en haber 
informada de tan importante noticia: 

A los pocos días de saberse en Barcelona los terribles acontecimientos de que era vícti-
ma una parte de Andalucía nos apresuramos a enviar al/a a uno de los mas conocidos 
fotógrafos de esta con el objeto de que sacara, para LA ILUSTRACIÓN, todas las vistas 
mas interesantes y que pudieran dar cabal 
idea de lo sucedido. La carencia absoluta 
de buenos caminos y sobre toda la crude-
za del tiempo han retardada algunos días 
la publicación de tan interesantes asuntos. 
Bien hubiéramos podido como otros mu-
chos, inventar escenas e imaginar desas-
tres dandolos como copia del natural, pera 
la seriedad de nuestra publicación nos ha 
hecho esperar antes que recurrir a tales 
modos.29 

Esta justificación editorial introducía tam-
bién una nueva cualidad en las categorías 
establecidas en la información grafica de la 
época. La percepción, cada vez mas diafana 
para los lectores, de que la escenificación en 
dibujo de las noticias estaba quedandose 
obsoleta ante las nuevas posibilidades repro-
ductivas de la fotografía en la prensa. 
Mientras que las publicaciones de referenda 
de este género informativa, como La 1/us-
tración Española y Americana y ot ras revistas 
similares recurrían a los métodos tradiciona-
les, el lector quedaba aquí fascinada de ver 
realmente como habían quedado los pueblos 
afectades, gracias a las fotografías de He-
ribert Marriezcurrena, que, sin ninguna trans-
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Tercera entrega del reportaje fotografico sobre el terremoto de 
Andalucía publicado en Barcelona. El personaje que aparece de espai-
da a la izquierda del grabado es el propio Heribert Mariezcurrena. ("La 
1/ustración" Barcelona 15-11-1885). 
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formación sintactica del contenido grafico, aparecían en las paginas impresas con verdadera 
apariencia fotografica. La misma revista barcelonesa, reiteraba la importancia de esta inno-
vación ante sus propios lectores: 

Los grabados que hoy ofrecemos a nuestros lectores son directos del material obtenido 
por mediación de la fotografía, único procedimiento que puede dar exacto conocimiento 
de la horrible catastrofe que aflige a la región andaluza.3o 

Este hito en las pautas de la información grafica en una revista nacional, que inauguraban 
una nueva época, no hacían sino culminar una tendencia que desde su creación en 1880 
había mantenido La 1/ustración de Barcelona. Casi desde el principio de su publicación se 
habían experimentada en sus paginas técnicas fotomecanicas de reproducción fotografica. 
Es cierto que habían sido experiencias aisladas, que, ahora, por primera vez, se aplicaban 
extensamente a una noticia de la que estaba pendiente todo el país. 

El artífice de este trabajo, que fue publicando-
se en tres números sucesivos, con un total de 32 
grabados sobre diversas poblaciones granadinas, 
había sido Heribert Marriezcurrena, un fotógrafo 
nacido en Girona en 1846, instalado profesional-
mente en Barcelona, y que había formado parte de 
la Sociedad Heliografica Española desde 1876, 
introductora de las técnicas fototípicas en el país. 
Unos métodos de tramado que, adaptados a los 
requerimientos de las diversas tipolbgías de impre-
sión, posibilitaran la reproducción directa de las 
fotografías junto a los caracteres tipograficos, 
como en el pasado los grabados en madera se 
habían logrado insertar junto a los tipos de letra, 
logrando aventajar en la difusión a las imagenes 
litograficas que requerían una impresión separada 
de las galeradas con los textos. 

Queda fuera del alcance de esta ponencia abor-
dar una historia del fotograbado. Una materia ape-
nas estudiada entre nosotros y que merecería una 
investigación en profundidad por la importancia de 
sus implicaciones culturales. Solo esbozaremos 
que Heribert Mariezcurrena, junto a Josep Thomas 
i Bigas, estudiante de arquitectura, Joan Serra i Retrato del gironí Heribert Mariezcurrena, uno de los introducto-

Pausas dibu¡·ante y Manel Joarizti, ingeniero, for- res del totograbado en la intormación gratica nacional. 
(Biblioteca de Cataluña). 

maran esta sociedad que pretendía introducir en 
Barcelona las nuevas técnicas fotomecanicas que se estaban ensayando en Europa. Para 
lograr este objetivo, Serra, Joarizti y Mariezcurrena viajaran a Paris en 1876 con el fin de 
aprender estas nuevas técnicas. De vuelta a Barcelona, instalan un taller fotomecanico en el 
que reciben como primer encargo una colección de fotografías del coronel López Fabra que 
había llegado de la exposición de Filadelfia con una selección de imagenes que los miembros 
de la Sociedad Heliografica estampan en fototípia. López Fabra había sido el autor de un fac-
símil en foto-tipografía de la primera edición del Quijote, editado a partir de 1871 en tres tomos. 
Una edición de la que según reza en esta obra "solo quedaban dos ejemplares en España" y 
cuya edición facsímil por técnicas fotomecanicas se vendió en edición numerada31 . 
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El segundo trabajo que Mariezcurrena y sus socios abordaron constituye, en mi opinión, 
una de las joyas bibliograticas catalanas del siglo XIX. Se trata del Album pintoresch, monu-
mental de catalunya publicado en 1878 por la Asociación catalanista de excursiones científi-
cas. Contiene 25 imagenes impresas de diversos paisajes y monumentos catalanes. Se trata 
de un conjunto de fotografías de Mariezcurrena, impresas primorosamente en fototipia y 
pegadas en cada pagina. Es un verdadero place( estético la consulta del ejemplar que se con-
serva en la sección de manuscrites de la Biblioteca de Cataluña. La obra, de factura lujosa, 
se hizo por suscripción y los nombres de quienes colaboraron en la misma, algunos con la 
adquisición de dos ejemplares, aparecen en el propio libro. 

Tras diversos avatares, La Sociedad Heliografica Española se disuelve en 1879, forman-
dose dos empresas competidoras, una encabezada por Thomas, y otra por Joarizti y 
Mariezcurrena, que a partir de 1884 firman sus trabajos con una "J" y una "M" entrelazadas. 
Esta "marca" que aparece en numerosas imagenes impresas de la época es el distintiva de 
su trabajo como grabadores y fotógrafos32. 

Lo que me parece interesante de la obra del pionero Mariezcurrena, y que encaja perfec-
tamente con los propósitos de este texto que intenta enlazar este momento que estamos 
viviendo de transición entre dos formas de representación de las imagenes con el que se pro-
duce en el último tercio del siglo XIX, es precisamente esa sensación de tanteo que se apre-
cia en las imagenes que este fotógrafo y grabador realiza, con la conciencia que esta 
utilizando nuevos soportes de difusión, pero siendo a la vez deudor de las estrategias dis-
cursivas que el grabado en madera había fijado en la sociedad a lo largo de los años prece-
dentes. Mariezcurrena es un reportero de la instantaneidad en un momento en el que estan 
abiertas todas las posibilidades que la nueva técnica permite, -como ocurre ahora con el 
mundo digital- pero, se trata de una innovación que todavía carece de un lenguaje propio y 
tiene que recurrir al que esta consolidada. Parece evidente que Mariezcurrena se da cuenta 
de esa circunstancia e intenta "aparentar'' instantaneidad y espontaneidad en sus fotografías, 
pero lo que resulta hoy mas atractivo de su trabajo es precisamente que estan a medio cami-
no entre las formas del reportaje fotografico moderno y las viejas estrategias de visualización 
de la escena informativa del grabado en madera heredadas de la tradición decimonónica. En 
el reportaje del terremoto de Andalucía, uno de los aspectos que mas llama la atención es la 
constante aparición de personas en sus imagenes. lncluso en la tercera entrega del reporta-
je, aparece el propio Mariezcurrena en la foto de portada como un casual espectador de la 
tragedia. En sus fotografías informativas, Mariezcurrena sitúa su camara frente al aconteci-
miento, pero en los aledaños de la escena aparecen personas que observan curiosas lo que 
ocurre y miran al lector que a la vez contempla una nueva forma grafica de narrar la noticia. 
Es un estilo de construcción de la instantaneidad que todavía no ha elaborado las reglas dis-
cursivas que seran comunes a comienzos del siglo XX. Es tan chocante esa presencia de per-
sonas mirando lo que ocurre desde dentro de las escenas informativas que la propia revista 
La 1/ustración intenta justificarlas en uno de sus números aparentando que son naturales. Se 
trata de una fotografía en la que se ve a unos personajes posando en primer termino, simu-
lando que estan trabajando, ajenos a la tragedia, y al fondo se ve una multitud de curiosos 
que contemplan la labor del fotógrafo: El objetivo fotografico ha sorprendido en su trabajo al 
herrador y a su ayudante que en primer termino se dedican a su profesión sin hacer caso nin-
guna del fotógrafo ni de los que en última término esperan a que el fotógrafo les enseñe su 
figura pintada, como el/os dicen 33. 

La conciencia de estar ensayando con nuevos métodos graficos, le lleva a Mariezcurrena 
a estructurar sus imagenes con una apariencia de instantaneidad que, sin embargo, hoy no 
nos resulta verosímil, porque, al igual que ocurre ahora con el mundo digital, los creadores 
necesitan un tiempo para que la sociedad sepa entender las nuevas construcciones visuales, 
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para así poder ofrecer resultades que ya no tengan relación con las reglas visuales de las tec-
nologías que estan quedandose atras. Mariezcurrena ensaya la instantaneidad fotografica en 
sus trabajos, y los resultades tienen una apariencia de modernidad en su memento, de la que 
hoy carecen, pues se ve en las imagenes la búsqueda de un lenguaje fotografico que toda-
vía no ha tenido tiempo de consolidarse. Estos esfuerzos se aprecian con suma claridad en 
una colección de albumes impresos que Mariezcurrena hizo en 1887 sobre el ejército espa-
ñoi34. Las escenas fotograficas estan retocadas en algunes casos con dibujos para resaltar 
mas lo que se quiere mostrar, ya que todavía se desconfía de la eficacia de la imagen foto-
grafica para lograrlo. Son imagenes que ya no pertenecen a las reglas constructivas de la 
fotografía de escenas del siglo XIX, pere que tampoco responden a la pautas informativas del 
siglo XX. Y sobre todo lo que mas destaca en elias, es la pose con apariencia de instanta-
neidad, fingiendose la presencia casual del fotógrafo en el memento que había tenido lugar 
el suceso. Es el caso de esa pareja de la guardia civil instruyendo un sumario con el cadaver 
del campesino en el suelo mientras se interroga a los testigos. A peco que se observe la ima-
gen con atención, es facil comprobar como alguno de los personajes que finge estar allí 
casualmente no puede centener la risa. 

Resulta muy significativa que la propia revista La 1/ustración tras el alarde del reportaje del 
terremoto de Andalucía, dedicase los logros del fotograbado a la reproducción en sus pagi-
nas de obras de arte. A lo largo de varies años publicara una incesante colección de cuadros 

" Formando una sumaria" Una de las escenas instantaneas de Mariezcurrena para la publicación "El Ejército Español" publicada en Barcelona 
por entregas en 1887. (Biblioteca Nacional). 
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de todo tipo de técnicas artísticas y algunas esculturas, reproduciéndolas con este nuevo 
método de grabado. La razón de especializar en esta dirección un sistema de reproducción 
con tantas potencialidades hay que buscaria en el hecho de que salvo para acontecimientos 
puntuales, como una catastrofe natural donde la fotografía puede mostrar su superioridad 
informativa porque refleja fielmente el aspecte de la situación, en otras tematicas se hace evi-
dente que la fotografía esta huérfana de un lenguaje informativa propio. Por ese motivo, 
muchas de las escenas recuerdan aun a las que se ven en los tradicionales grabados en 
madera. Ademas, frente a la claridad de los dibujos, el medio tono del fotograbado emborro-
na la pagina y es facil entender que a los lectores de la época les costaba un cierto esfuerzo 
introducir la mirada en una mancha gris, en la que, en la mayoría de los casos, no sucedía 
nada tan rotundo como lo que se contemplaba en las escenas informativas dibujadas. Sin 
embargo, a comienzos del siglo XX, el dibujo ya es una reliquia informativa y la fotografía ira 
apoderandose sin esfuerzo del espacio grafico. La causa es clara: se han producido una serie 
de mejoras en las técnicas de grabación e impresión que hacen que las fotos aparezcan 
mejor impresas en el pape!, pero sobre todo, los lectores ya se han habituada a ver este tipo 
de imagenes que han convivido con las dibujadas desde las últimas décadas del viejo siglo 
XIX. A esto se suma la aparición de una construcción fotogratica de la escena, que es ya inde-
pendiente de las antiguas estrategias discursivas del grabado dibujado, y que los lectores 
aprecian enormemente, por el valor que tiene la veracidad de la imagen fotografica puesta al 
servicio de la información periodística. 

Heribert Mariezcurrena fallecera tempranamente en Barcelona, el 30 de mayo de 1898, y 
aunque hoy su figura resulta bastante desconocida, fue uno de los pioneres de una de las 
revoluciones mas importantes que ha tenido la cultura en el último siglo. Si la fotografía no 
hubiera pasado a la imprenta, nuestra comprensión del mundo hubiera sido bien diferente, y 
la información grafica, tal y como hoy la conocemos y concebimos como algo natural, tendría 
unas características bien distintas. Al igual que en estos mementos, en los que estamos asis-
tiendo a la aparición de una nueva manera de entender el mundo a través de las imagenes 
digitales, el trabajo de los pioneres de la instantaneidad, en aquel memento de cambio, se 
movió entre la tensión de lo habitual y de lo inédito. La grandeza de quienes abren un cami-
no es el saber entender que cuando otros le transiten, sus pasos quedaran superades. Hoy 
alguna de las fotografías de Mariezcurrena nos parecen ingenuas, pero a personalidades 
como la suya debemos los primeres pasos en una nueva forma de ver el mundo a través de 
la fotografía instantanea que hoy estudiamos mientras esperamos que aparezcan los autores 
que consolidaran el lenguaje grafico de la nueva sociedad digital. 

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. Es el caso del número 206 de Revista de accidente aparecido en junio de 1998 bajo el titulo La revolución digi-
tal. Individuo y colectividad en el ciberespacio que contiene una serie de aportaciones que por su variedad y 
multiplicidad de enfoques tienen un enorme interés y ademas nos permiten apreciar la disparidad existente en 
las reflexiones que se estan haciendo en estos mementos. También en este mismo mes la publicación "El 
Paseante" en su número doble 27, 28, dedicó un número extraordinario a este tema con el epigrafe: "La revo-
lución digital y sus dilemas". La aproximación de esta revista es mucho mas divulgativa, y aunque su estructu-
ra esta bien delimitada en cuanto a los temas abordades, alguna de las aportaciones deviene un tanto confusa, 
por un excesivo abuso de la jerga cibertécnica. En nuestra opinión destacan los articules de John Perry Barlow 
que plantea muy bien el problema del concepte de autor en la sociedad digital, y el texto de Joan Foncuberta 
que aborda cuestiones muy centrales sobre la naturaleza de la fotografia ante los nuevos soportes. 

2. Sólo a modo de ejemplo de que existe un interés editorial en este campo, podemos citar el libro editado por 
Martin Lister: The photographic image in digital cultura. Editado por Routledge en Londres en 1995 y que, ape-
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nas dos años después, en 1997, ha sido publicado en lengua castellana por Paidós Multimedia bajo el títu lo La 
imagen fotografica en la cultura digital. Como ya indicamos cuando apareció la edición inglesa, se trata, en 
nuestra opinión, de un libro muy desigual en su contenido, en el que destacan algunas aportaciones, entre elias 
el ensayo introductorio de Martin Lister. 

3. Cuando Nicholas Negroponte habla de los vagabundos digitales, como expresión de los futures marginades por 
el hecho de no saber usar el ordenador, a pesar de lo sugestivo y novedosa que pueda parecer su idea, no deja 
de ser un Iu gar común y que cualquier estudianta de historia o ciencias social es conoce en lo que ha sido nues-
Ira cultura alfabética. Históricamente quienes han controlado la palabra y la producción de la escritura han 
detentado el poder y los analfabetes han sido relegades a la marginación. Si en el futuro el control de la infor-
mación pasa por el ordenador, (y todo parece indicar que así va a ser) , el mecanisme sera similar. Sin duda un 
autor que ha explicado con nitidez el pape! de la escritura en nuestra cultura y su capacidad de organizar la rea-
lidad ha sido Jack Goody, en su libro: La lógica de la escritura y la organización de la sociedad. Ed. Alianza 
Universidad. Madrid 1990, su obra es de un enorme interés por cuanto desvela claves sobre las funciones 
estructurales que ha cumplido la escritura en la red social. 

4. No hay que olvidar que cuando hablamos de la sociedad digital, estamos refiriéndonos a un fenómeno que tiene 
una cronología aún muy corta, y aunque el marketing informatico en ocasiones tiende a dar una imagen desen-
focada, estamos aún en un memento muy inicial de la sociedad digital. Por eso me parecen de un enorme inle-
rés algunas de las polémicas que hoy se estan dando respecto a problemas como el lanzamiento de "Windows 
98" y lo que debe centener o no como sistema operativo, en el sentido que la extensión del concepte a funcio-
nes que en los primeres tiempos eran externas al sistema operativo y que ahora si se incluyen causan perjuí-
cio a otras empresas que han hecho de esas complementariedades su nicho de negocio. Ocurrió en el pasado 
con las herramientas de reparación de los sistemas, que luego se fueron incorporando de serie, provocando el 
hundimiento de pequeñas compañías. S in tomar partido en la polémica entre Natscape y Windows Explorer, en 
mi opinión, estas fricciones ademas de revelar aspectes de la codicia empresarial, albergan problemas muy 
estructurales de la propia industria informatica. Quienes hemos trabajado con sistemas operatives como D.O.S. 
o anteriores como el PCM hemos sentido, cuando comenzamos a trabajar con los ordenadores, la angustia de 
la pantalla en negro con el punto centelleante esperando nuestras instrucciones. Es evidente que si la informa-
tica tiene que generalizarse en el hogar y en el trabajo, tiene que adoptar interfaces de usuario cada vez mas 
naturales y faciles de usar. Y si la dirección de estos sistemas van hacia la configuración de una maquina inte-
grada que acabara reemplazando al teléfono, al televisor e incluso a los equipes de música, ademas de proce-
sar datos e información, es de esperar que el propio concepte de sistema operativa vaya ampliandose. A pesar 
de los elementos autopropagandísticos que el libro contiene, me parecieron de un enorme interés las reflexio-
nes que Billy Gates hace en su CAMINO AL FUTURO. Ed. Mc Graw Hill . Madrid 1995. Y nunca he entendido 
demasiado la mala prensa y la ligereza con la que se trata en algunes círculos a esta figura, que en muchos 
aspectes podría compararse con el Edison de la segunda revolución industrial, tanto en sus aspectos visiona-
rics como en su capacidad comercial. 

5. En este sentido ellibro de José B. Terceiro: Socied@d digit@l. Del homo sapiens al Homo Digitalis. Ed. Alianza 
Editorial. Madrid 1996, me parece de gran interés, ya que de modo claro y didactico introduce al lector en las 
cuestiones mas evidentes de la nueva cultura digital. 

6. En su obra ya citada, Bill Gates, que conoció el proceso de creación del Personal Computar por parte de IBM 
de primera mano, habla de este tema, y de su relato se deduce que lo que hoy conocemos como ordenador 
personal esta abocado a un profundo rediseño en el futuro que elimine los cuellos dP. botella que la arquitectu-
ra PC tiene en el trafico de datos y acabe con los continues parches que se introducen y que se presentan por 
el marketing informatico como fabulosas novedades. 

7. Antonio Flores, escritor y periodista, fue funcionario del palacio real de Madrid y estuvo en el séquito de la reina 
Isabel 11 en algunes de sus viajes por España, escribiendo las crónicas de dichos periples. Escribió una trilogía 
titulada Ayer, hoy y mañana, La Fe, El Vapor y La Electricidad. Cuadros sociales de 1800, 1850 y 1899. 
Aparecidos entre 1853 y 1866. En este sentido el tomo dedicado a 1899 es un libro futurista en el que Flores 
predice el metro subterraneo por Madrid, la electricidad y el agua corriente fría y caliente en las casas, y una 
especie de teléfono, que denomina telégrafo múltiple para conferencias entre polfticos. Es muy sugerente su 
visión sobre el arbol de la publicidad iluminado de noche. lgualmente tiene una una visión anticipatoria sobre 
los derechos de imagen y sobre el resarcimiento por erro res del periódico. S u obra basada en cuadros o peque-
ños relates monogréficos intenta hacer una visión exhaustiva de las costumbres sociales y los cambios que se 
han producido en el país con la entrada de las innovaciones tecnológicas. Entre elias la fotografía, a la que dedi-
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ca un analisis sobre la moda del estudio. Hemos manejada de esta obra una edición publicada en tres tomos 
por Muntaner y Simón en Barcelona, de 1892, y algunes de los avances que publicó en la prensa de Madrid 
como promoción de su obra. Especialmente en La América entre los años 1863 y 1866. 

8. Pedra Felipe Monlau: "Breves consideraciones sobre el estada de la civilización". Discurso de apertura del año 
académico 1853-54 en la Universidad Central de Madrid. Leído el 1 de octubre de 1853. Publicada en la Revista 
Española de Ambos Mundos. Madrid. 1853. Paginas 11-28. 

9. Lily Litvak. El tiempo de los trenes. El paisaje español en el arte y en la cultura del realisme. Ed. del Serbal. 
Barcelona 1991. 

1 O. La fotografía sirvió de ariete argumental por parte de los defensores del idealisme contra la introducción 
del realisme en España. Así, José R. Garnelo comparaba en 1886 las diferencies entre la creación artística 
que se lograban con la pintura, como una expresión sublime del ideal y del al ma humana, y prevenia con-
tra el repugnante naturalismo de la imagen fotografica que nunca podrí a alcanzar un estatus que no fuera 
el de la copia mecanica. (El museo universa/11-11-1866, pagina 42). Mientras, otros autores como Pompeyo 
Gener, en 1868 defendía las virtudes del realismo, y la exigencia al artista a que crease de acuerdo a su 
tiempo sin o/vidarse nunca que es un individuo de la sociedad ( ... ) [y] no /e bastara el cumplir so/amente con 
las condiciones estéticas, sera preciso que su obra tenga un fin digno (El museo universal 27-XII-1868. 
Pagina 41 0). Manuel Candela, por su parte, exclamaba en 1870: "no pertenecemos a esa escue/a realista 
que pretende en el arte encontrar la simple reproducción de la naturaleza", tras afirmar que no se podí a pen-
sar en la fotografía como un arte que reemplazase a la pintura, tal y como parecían dispuestos los defen-
sores de las nuevas corrientes. (La América 13-IX.1870. Paginas 8-9). En nuestra opinión toda este debate, 
muy interesante en sí mismo, se aleja de los objetivos que nos hemos marcada en esta ponencia pues 
deben ponerse en relación con los avatares que tuvo la recepción en nuestro país de la mentalidad positi-
va. En la que estos textos que hemos citada constituyen los primeres escarceos de una intensa batalla que 
como ha señalado Diego Nuñez Ruiz: "tras el naufragio de la Revolución de/68, surge un movimiento, espe-
cialmente impulsado por las nuevas generaciones, de autocrítica y revisión de los supuestos ideológicos 
que habían inspirado el anterior comportamiento político. Los pi/ares basicos del armazón teórico demo-
cratico -la metafísica idealista y el economicismo- son ahora duramente criticados como responsables de 
las pasadas desdichas". Cf.: La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis. Ed. Tucar. Madrid 1975. 
La cita se encuentra en la pagina 26. 

11. La implantación del teléfono en España, y de modo especial en Barcelona y Madrid, desató un enorme inte-
rés en las revistas de divulgación científico-técnicas de la época por las posibilidades que se adivinaban al 
nuevo sistema de comunicación. Una de las revistas mas activas en este sentida fue "El telegrafista español" 
editada en Madrid y que informaba de nuevos usos sociales de un sistema que en cierto modo era entonces 
una extensión del telégrafo pera que aún no había fijado definitivamente su nicho de desarrollo que es el que 
nosotros hemos conocido. Esta revista daba noticias como estas que recuerdan mucho a las que hoy se dan 
sobre internet cuando en la red de redes se inaugura alguna nueva actividad: "En Tumbridge se utiliza el telé-
fono para el servicio religioso; hay 16 abonados conectados con el pú/pito de la lglesia, Entre los abonados hay 
doctores, un boticario, un procurador y algunos inva/idos" (El telegrafista español, Madrid. Febre ro 1890. Pagina 
104). O la que daba poca después en ese mismo año apoyada con un grabado, en la que se informaba que en 
la ciudad inglesa de Birminghan hubo abonades que conectaron con el Savoy Theatre de Londres y pudieron 
escuchar el concierto en directa a través de su teléfono. Sobre la implantación del teléfono en España y sus 
antecedentes de telegrafia óptica y eléctrica puede consultarse de Bernardo Riego "De la señal óptica al telé-
fono" en: Telefonia: la gran evolución. Ed. Lunwerg. Barcelona 1992. 

12. Así se explicaba en 1890 la aplicación que del gramófono se hacía a la enseñanza de los idiomas en un cole-
gia norteamericano de la localidad de Milwaukee "donde actuara como profesor auxiliar en la enseñanza del 
francés y otros idiomas extranjeros. Por supuesto, como el fonógrafo es incansable podra repetir la misma frase 
o la misma palabra centenares de veces. Y al explicar el profesor la lección, lo hara ante el fonógrafo a la vez 
que se dirige a los discípulos. Y después el aparato de Edison repetira cuantas veces se quiera la conferencia 
aplicada" (El telegrafista español, Madrid, febre ro 1890, pagina. 1 03) Meses después esta mis ma revista en un 
articulo titulada "El porvenir del fonógrafo" habla de éste nuevo aparato como un media con u nas posibilidades 
inagotables que pronto apareceran. Se piensa que el fonógrafo puede llegar a utilizarse como taquígrafa o como 
media de transmisión de noticias o periódico fonografico que sera capaz de repetir entrevistas, servira para 
escuchar novelas sin necesidad de leerlas o como portera eléctrico. (El telegrafista español, Madrid 1890. 
Pagina 437). 
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13. La ilustración española y americana, El fonógrafo de Edison, 8-VI.1878. Pagina 15. 

14. Antonio Rodríguez de las Heras. Navegar por la información. Ed. Fundesco. Madrid 1991. 

15. Sobre este aspecto puede consultarse el texto de Bernardo Riego: "Una Multitud de Procesos Denominados 
Fotografía" En: "La Imatge i la Recerca Històrica" 2as. Jornadas Antoni Varés. Girona 1992. Paginas 67-87. 

16. La obra de Barbara María Stafford, muy desconocida entre nosotros, gira en torno a las conexiones del siglo 
XVIII y nuestro tiempo, que es justamente el final de la etapa que abrió el racionalismo ilustrado. Su último libro, 
una colección de textos agrupados bajo el título de GOOD LOOKING. Essays of the Virtue of images. Ed. MIT 
Press. Massachussets 1996, constituyen un conjunto de reflexiones sobre esta conexión cultural e incluso, como 
sugiere en el titulado The eighteenth Century at the End of Modernity, reflexiona sobre el papel que los nuevos 
dispositivos digitales pueden cumplir en orden a conformar una comprensión de la realidad en el futuro que "des-
pierte" las habilidades sensitivas perdidas en la cultura racionalista y cartesiana que el siglo XVIII impuso. 

17. Me ha sorprendido gratamente la excepción que supone entre nosotros el texto de José Antonio Millan en la 
ya citada Revista de accidente cuando habla de un periódico decimonónico titulado El averiguador universal 
cuya fórmula comunicativa prefigura en soporte impreso lo que hoy son los toros de internet. Véase de este 
autor: Del averiguador a la malla mundial. Paginas 98-109. 

18. Benedict Anderson: lmagined communities. Ed. Verso. New York 1991. 21 Edición. Versión castellana: 
Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México 1993. Este autor explora los elementos el papel de la imprenta en la construcción de una 
comunidad nacional a la que nos sentimos vinculados a pesar de los intensos elementos imaginados que la inle-
gran. Son muy interesantes también sus reflexiones sobre la la profunda ficcionalidad que poseen ciertos pro-
ductos culturales como es el caso de la prensa, en el que la confluencia de diversos hechos dispersos y sin 
ninguna relación, estan aglutinados por la fecha en que se han producido que los hace aparecer como una 
estructura informativa coherente. 

19. John Berger. MODOS DE VER. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1980. 3' Edición Paginas 14 y 23. 

20. Jonathan Crary: Tecniques of the observar. Ed. MIT Press. Massachussets 1990. Hemos manejado la traduc-
ción francesa de esta obra: L'art de l'observateur. Vision et modernité au XIXe siècle. Ed. Jacqueline Chambon. 
Nimes. 1994, de donde hemos entresacado las citas del texto. 

21. Considerado ya como un clasico sobre los problemas que la imagen digital plantea en el mundo de la infor-
mación, el libro de Fred Ritchin In our own image. The coming Revolution in Photography Ed. Aperture. New 
York. 1990, constituye un material de obligada lectura. 

22. A este respecto véase de Bernardo Riego: "La tarjeta postal, entre la comunicación interpersonal y la mirada 
universal", en: Santander en la tarjeta postal ilustrada. Ed. Fundación Marcelino Botín. Col. Historia y 
Documentos. Santander 1997. Paginas 19-57. 
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RÉSUMÉ 

L'importance qu'acquiert l'image numérique dans la société actuelle, ainsi que les mutations que sa présence 
provoque sur la perception spatio-temporelle de la représentation graphique au travers des images photochimi-
ques, dont nous comprenions jusqu'ici le réalisme comme un phénomène "naturel", est une excellente excuse pour 
envisager la nouvelle société numérique en constitution selon une perspectiva faisant le lien avec les persistances 
culturelles qu'implique son apparition, les changements qu'elle institue, les avantages qu'elle apporte et le róle des 
technologies qui, aujourd'hui et parle passé, ont été porteuses de changements dans les sociétés contemporai-
nes. 

Le texte met en relation l'analyse des caractéristiques du nouvel imaginaire numérique qui se fait jour, assor-
tí d'une réinterprétation sociale de la réalité au travers de l'image, et l'apparition d'un nouveau spectateur dont le 
rapport avec les images s'est modifié. Tout ceci est comparé avec l'imaginaire en phase de dissolution, autrement 
dit l'imaginaire fondé sur l'instantanéité photographique dont les traits essentiels ont été fixés dans les dernières 
années du XIXème siècle, à une époque ou la société vivait également un grand bouleversement technologique. 
L'imaginaire de la photographie instantanée a créé une conscience de la véracité et de l'objectivité de l'image, tout 
en établissant de nouvelles façons de voir l'information graphique qui ont rendu obsolètes les critères narratifs 
qu'avait imposés la gravure sur bois au cours du XIXème. 

La communication étudie l'oeuvre de l'un des pionniers de la photographie instantanée, Heribert 
Mariezcurrena, né à Gérone en 1846, introducteur des premières techniques photomécaniques à Barcelona et 
auteur, entre autres travaux, du premier reportage photographique imprimé dans une revue d'actualité (1885). Les 
scènes informatives que crée ce pionnier de l'instantané permettent d'observar les tatonnements et la dépendan-
ce du passé qu'implique la création d'un nouveau système graphique qui, comme c'est le cas de la photographie 
instantanée, rompait avec l'image dessinée comme seule manière de transmettre l'information. 

SUM MARY 

The importance that digital images are acquiring in modern-day society, and the mutations that their presence 
is causing in the temporal and spatial perception of graphic representation through photochemical images, the rea-
lism of which we had understood until recently as a "natural" phenomenon, is a good excuse for contemplating the 
new digital society now being built from a perspectiva which links up with the cultural persistences wl;lich are invol-
ved in its advent, the changes it institutes, the benefits it provides, and the role of technologies which now and in 
the past have propitiated changes in contemporary societies. 

The text draws a correlation between the analysis of the characteristics of the new digital imagery which is now 
appearing and which entails a social reinterpretation of reality through images, and the appearance of a new spec-
tator who has altered his position with regard to the images being contemplated. All of this contrasted with the ima-
gery which is now waning, based on still photography, the essential features of which were instituted in the late 
19th century, at a time when society was al so experiencing intense technological changes. The imagery of still pho-
tos created an awareness of the veracity and objectivity of the image, and shaped new ways of perceiving graphic 
information which rendered obsolete the narrativa guidelines consolidated throughout the 19th century by wood 
engraving. 

The presentation studies the work of one of still photography's pioneers, Heribert Mariezcurrena, born in 
Girona in 1846. Mariezcurrena introduced the first photomechanic techniques in Barcelona and was the author, 
among other works, of the first photo report printed in a current-affairs magazine in 1885. The informativa scenes 
created by this pioneer of stills allow us to observe the probing and reliance on the past that characterises the cre-
ation of a new graphic system, which like the one which was opened up by still photography, broke with the ways 
ot understanding informativa actuality through the drawn image. 
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LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Antonío R. de las Heras 

Uníversidad Car/os 111 Madrid 

Creo que la manera mas directa y eficaz de acercarnos a las posibilidades que la foto-
grafía digital abre a los fotógrafos y a los responsables de fondos de imagenes es presentar 
las propiedades que proporciona el nuevo soporte. 

Once son las propiedades que querría considerar. 1) densidad; 2) accesibilidad; 3) reso-
nancia; 4) disolución; 5) interacción; 6) actualización; 7) ubicuidad; 8) deslocalización; 9) 
amorfia; 1 O) asincronía; 11) plegada. 

Veamos una a una. 

1. Densidad 

Cuando pensamos en un soporte digital nos representamos un disco, un CD, sobre nues-
tra palma de la mano. Sigue siendo la mejor muestra (o, al menos, la mas a mano) para expo-
ner la propiedad mas evidente y característica de la digitalización: el poco espacio que ocupa. 
En un disco de 12 centímetres de diametro se guarda una gran cantidad de información; y su 
capacidad sigue creciendo, sin que por eso aumente el tamaño del soporte: con el CD-ROM 
nos acostumbramos a hablar de megabytes y ahora el DVD nos pasa al orden de los gigas, 
y lo mismo sucede con el HO o disco duro instalado en los ordenadores y con el magneto-
óptico sobre el que hacemos las copias de seguridad. 

Pero no queda aquí, en esta especie de agujero negro de información que abarca nues-
tra mano, la fascinación primera que despierta el mundo digital. Se produce un resultada mas 
sorprendente aún cuando acumulamos discos. Ustedes pensaran que si acumulo discos 
obtendré una pila, de la misma manera que si lo hago con libros tengo una estantería de 
libros, una biblioteca; pero no es así: cuando pongo un disco junto a otro (o, si quieren, sobre 
otro) comienzan a desaparecer, abandono la superficie discoïdal, en dos dimensiones, para 
entrar en el espacio de la red (que hoy, y por el memento, llamamos internet). Somos sólo 
capaces de ver en dos dimensiones el soporte, que es como una finísima rodaja de una esfe-
ra inalcanzable para nuestra mano y para nuestros ojos. La concentración de estas superfí-
cies discoidales de alta densidad no produce una pila, sino una esfera de densidad ilimitada, 
invisible, inabarcable, pero a la que podemos entrar a través del resquícia que abre una pan-
talla electrónica. 

Todas las imagenes que queramos pueden permanecer confinadas en este soporte esté-
rico, digital, y aún una finísima rodaja contendré. un número sorprendente de imagenes en su 
superficie. Para quienes trabajan con fotografías, haciéndolas o conservandolas, es difícil 
resistirse al interés por este nuevo soporte tan denso. 

2. Accesibilidad 

La primera propiedad del soporte digital excita nuestro interés pero acto seguida abruma 
con unas dudas. Cierto que el soporte conteniendo un gran número de fotografías lo puedo 
abarcar con mi mano, pero por mucho que aproxime a mis ojos la superficie discoïdal no con-
seguiré ver ninguna de elias. Y si me dirijo a esa esfera digital o red ni siquiera puedo ver el 
soporte. Ademas, tan alta concentración de imagenes hace preguntarse por la facilidad para 
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llegar a la que se busca. Afortunadamente la accesibilidad es una propiedad del soporte digi-
tal que complementa la primera propiedad señalada, la alta densidad. Con sorprendente y 
creciente velocidad una fotografía oculta en un disco se visualiza en una pantalla electrónica. 
Aparece y desaparece de la pantalla instantaneamente tantas veces como lo solicitemos. Y 
si a las fotografías les acompaña una acertada catalogación no importa el número de las 
registradas para alcanzar y visualizar con igual rapidez una determinada y saltar de ahí con 
la misma agilidad a otra y a otra. 

Si estas prestaciones son ya un hecho cuando trabajamos sobre un única disco, no suce-
de lo mismo cuando lo hacemos en la red. lnternet tiene aún unas limitaciones impuestas 
principalmente por la infraestructura de las comunicaciones, pero nada indica que en unos 
años no se pueda contar con velocidades de acceso satisfactorias. Esta esfera digital segui-
ra haciéndose mas pequeña y densa; pequeña, porque la velocidad de acceso (tanta por el 
hardware como por el software) crecera notablemente, y, por tanta, se acortara la distancia 
entre sus puntes, se recorreré con mas rapidez; y densa, porque ademas de esta concentra-
ción seguira confinando mas y mas informacióri. El límite estaría en el Aleph borgiana. 

3. Resonancia 

lmagen digital e imagen digitalizada. Dirijo mi camara digital hacia una rosa, hago clic y 
una imagen digital de la rosa ha quedada registrada. Extraigo del album una fotografía, la 
coloco sobre el cristal del escaner y con otro clic digitalizo esa fotografía. Tengo en un disco 
una fotografía: la puedo visualizar en la pantalla electrónica o trasladarla al papel a través de 
una impresora. El mundo digital no es para la fotografía un pozo profunda del que una vez 
dentro no se puede salir, del papel la imagen puede saltar a la superficie discoïdal, adquirir 
así las propiedades que proporciona el soporte digital y volver luego a instalarse en la super-
ficie rectangular del papel. Durante el tiempo que permanece en el soporte digital tiene unas 
propiedades (yo estoy presentando once) que pierde una vez que vuelva a residir sobre 
pap el. 

4. Disolución 

Me gusta recurrir, cuando trato esta propiedad, a la escena de la película de Fellini, 
Ensayo de orquesta, en la que la niña pregunta a su madre: "Mama, ¿a dónde va la música 
cuando deja de sonar?". Parecida pregunta nos podemos hacer contemplando una imagen 
en la pantalla electrónica. Un clic la ha hecho aparecer en pantalla; ahí permanece sosteni-
da (porque no esta impresa como en el papel; es, mas bien, una imagen sonora, que duran-
te un rato se mantiene en pantalla) hasta que otro clic la hace desaparecer: ¿a dónde ha ido 
después de verla? No se ha pasado ninguna pagina, no se ha movido ningún carro de dia-
positivas. La imagen ha vuelto a ese pentagrama que son los surcos interminables del disco. 
Y nada queda en elles que nos recuerde la imagen vista, sólo ristras de partículas imantadas 
o de incisiones en la superficie del disco. En esos surcos se disuelven la imagen estatica y 
cinética, el sonido, el texto. 

Esta disolución, unida a un espacio de confinamiento tan reducido como es el soporte digi-
tal (ya hemos vista su altísima densidad), mas la capacidad de surcarlo a gran velocidad 
(accesibilidad) posibilitan todas las mezclas que se pretendan entre texto, imagen y sonido. 
Así pues, una fotografía puede llevar asociada, por ejemplo, música o palabras; o bien, otra 
posibilidad, movimiento: la fotografía sostenida en la pantalla se hace fotograma de una 
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secuencia que se activa si el observador lo desea. Y también en sentido contrario: es posible 
asociar a una secuencia texto y fotografías . Explicaré esto último mediante la referencia a un 
trabajo que dirigí para el Instituta Gallach, de Barcelona. Se partia de un producte audiovi-
sual, titulado The Times Atlas of World History, producido para televisión hace u nos años por 
Network TV y contenido en 13 casetes de vídeo (con una duración total de mas de 1 O horas). 
Y la idea era enriquecerlo con mas información (en texto, imagenes y sonido) que había que 
integraria en lo ya existente. En total preparamos 1.100 unidades de información mas. Cada 
unidad podí a ser un texto que desarrollaba un concepte, acontecimiento o personaje que apa-
recía en el vídeo, o bien fotografías o graficos (mapas, por ejemplo) con una voz en off, o 
incluso la unidad de información podía estar formada por una secuencia de imagenes. Es facil 
apreciar que incrustar todo esto en una cinta de vídeo supondría hacer añicos e ilegible la 
obra original. Pero no si cambiabamos de soporte. Lo que hicimos fue disolver (digitalizar) el 
contenido de las 13 casetes de vídeo y verterlo en 26 discos (con tres formates: DVD, CD-I 
y CD-ROM). En estos "recipientes" se podí a hacer todas las mezclas que quisiéramos con las 
1.1 00 un i dades de información nuevas. Como resultada, se sigue viendo intacta la obra de 
Geoffrey Barraclough, pero basta un clic para que se detenga y aparezca una información (en 
forma de texto y de hipertexto, graficos, fotografías ... ) que complementa lo que en este 
memento se esta viendo. Una vez leída o vista y oída la información, hasta un nivel de desa-
rrollo que marca el lector/espectador, otro clic reanuda el discurso audiovisual detenido. Toda 
la información incorporada esta "detras" de la cinta original y sólo aflora cuando el 
lector/espectador lo solicita. 

La digitalización abre un campo apasionante para glosar de esta manera documentación 
cinematografica. 

Es importante que vayamos encajando, como piezas de puzzle, las once propiedades, 
pues su importancia y efectes estan en la combinación y presencia de todas elias a la vez, 
no individualmente consideradas. Lo significativa es que la imagen en este nuevo soporte 
adquiere todas estas propiedades, relacionadas y reforzandose entre elias. 

5. lnteracción 

Con una fotografia en la mano o con un rollo de película procuramos que nuestros dedos 
no toquen la superficie para no dejar huellas en la imagen. Esta precaución no tiene senti-
do en la imagen digital, es mas, hay que tocaria. La imagen digital que aparece en la pan-
talla no ofrece una superficie, como la fotografia en pape!, sino una interfície. Las partes, los 
detalles de esa imagen son sensibles a nuestro tacto, no en el sentido negativo de dañarse 
con impurezas, sino en el mas sorprendente de respondernos con una acción. Por ejemplo, 
estoy ante una fotografia de un grupo de personas, si toco uno de los rostres desaparecera 
esa fotografia y me llegara otra fotografia en la que también esta el personaje señalado por 
mí y sobre la que puedo producir la misma reacción y recorrer así todas las fotografías en 
que aparece esa persona (y téngase en cuenta que las fotografías pueden estar residiendo 
en lugares, en soportes discoidales, muy alejades entre ellos). Luego, en la segunda parte 
de este trabajo, expendré con mucho mas detalle las posibilidades que ofrece esta propie-
dad para organizar un conjunto fotografico. Ahora es suficiente con percatarse del cambio 
que el mundo digital abre en relación al comportamiento del lector o contemplador ante la 
imagen, no sólo la recogida en la superficie del pape! sino también en la de la pantalla de 
un televisor. Durante cincuenta años de imagen electrónica el teleespectador se ha relacio-
nada con ella tocando u nos botones situades en la periferia, en el armazón del aparato (para 
cambiar el canal , controlar el volumen, el contraste y el brillo ... , para avanzar o retroceder 
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en el caso mas reciente de una casete de vídeo), la pantalla del televisor es una superficie 
de cristal, cargada con electricidad estatica que cosquillea nuestra mano si la acercamos y 
que sólo tocamos con un paño para limpiarla. Esta misma pantalla electrónica conectada a 
un ordenador hace que deje de ser una superficie o frontera intraspasable para ofrecerse 
como una interfície o membrana que, a través de artificios como el ratón, permite tocar lo 
que esta flotando en la pantalla. 

S in esta propiedad de la imagen digital no se habría podido realizar la armonización de 1 O 
ho ras de vídeo y el añadido de 1.1 00 un i dades de información en la producción antes comen-
tada (Historia interactiva de la Humanidad, Barcelona, lnstituto Gallach, 1998). Y también es 
oportuno aquí volver a insistir en que las capacidades de la imagen digital son el resultado no 
de una u otra propiedad, sino de la concurrencia de todas elias. 

6. Actualización 

Una de las sorpresas que enseguida brota a quien digitaliza por primera vez una ima-
gen es la comprobación de que la imagen es blanda. La imagen digital esta disponible 
para cualquier cambio, para cualquier manipulación que se quiera ejercer sobre ella: fil-
tros, deformaciones, recortes, incorporaciones, mezclas ... Desde un leve retoque a la 
desaparición completa de la imagen. Pero en este último caso con la particularidad de que 
el soporte permanece intacto, sin trazas del borrado. (No olvidemos que una de las pre-
sentaciones mas convincentes para la difusión del ordenador personal fue como procesa-
dor de textos, que ofrecía, como principal ventaja frente a la maquina de escribir, la 
capacidad de actualizar el texto). Hoy las posibilidades de trabajar con una imagen blan-
da son espectaculares pero, por otro lado, se ha disparado una flecha dirigida al corazón 
de una cultura que ha basado la fiabilidad, la certeza, en lo que se ve, por encima de lo 
que se oye o se Iee. 

Trabajando con la imagen digital no se puede por menos de sonreír al repasar -por ejem-
plo con el libro-catalogo Le commissariat aux archives- las manipulaciones, por la censura y 
la propaganda, realizadas con tijera y pegamento o con pluma de fotografías ya históricas de 
acontecimientos, situaciones y personajes. 

7. Ubicuidad 

Las técnicas de la impresión han aportado la capacidad de replicación de la imagen; y lo 
mismo ha sucedido mas recientemente con la imagen electrónica: muchas copias exactas de 
un original se difunden salvando las distancias mediante el transporte de la copia (por tren, 
automóvil, avión o barco) o mediante el transporte de la señal electrónica. La imagen digital, 
cuando esta confinada en la red, en lo que venimos imaginandonos como una esfera, pre-
senta potenciada esta posibilidad. Desde cualquier punto de esa esfera -es decir, de inter-
net- se puede ver esa imagen: de hecho esta residiendo en algún punto concreto (un 
servida() pero es visible desde los infinitos puntos de la esfera. Yo deposito la imagen aquí, 
en este punto, y desde ese momento es alcanzable desde todos y cada uno de los puntos (o 
pantallas) de la esfera. 

Sí, este soporte esférico y digital ofrece esta capacidad: colocas en él (sin necesidad de 
recurrir a grandes medios técnicos) una imagen y sabes a partir de ese momento que se hace 
presente, visible, en cualquier lugar del planeta (advertencia: desgraciadamente hay aún 
muchas zonas ciegas). 
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8. Deslocalización 

Diluimos (digitalizamos) imagenes, texto, sonido y los vertemos en un recipiente discoïdal. 
Vemos en la pantalla electrónica lo contenido y nos preguntamos: ¿estan las cosas ordena-
das en el disco tal como van apareciendo en la pantalla? No, evidentemente. Porque de darse 
esta ordenación la interacción sería imposible; si hay interacción las cosas iran surgiendo 
según la intervención que se haga. Así pues, estamos continuamente saltando de una región 
a otra del disco sin percibirlo. 

Bien, pasemos a las tres dimensiones de la esfera, a la red, por tanto. Esta en pantalla la 
fotografía a la que me referí anteriormente, la de un grupo de personas. Un clic (interacción) 
sobre uno de los rostros (se podrí a haber elegida otro) hace aparecer otra fotografía en la que 
esta esa persona. No ha habido en pantalla mas que una transición de imagenes, pero puede 
que espacialmente se haya saltada una gran distancia porque las fotografías residían en pun-
tos muy alejades del planeta. Pero ya hemos visto que por la propiedad de la ubicuidad todas 
las imagenes son visibles desde todos los puntos, y por la propiedad de la interacción se 
crean múltiples relaciones entre elias. 

De manera que con la ayuda de esta propiedad (sin olvidar el concurso de las otras) esta 
a nuestro alcance la composición de un album con fotografías residiendo en lugares alejades 
entre sí, y sin embargo todas elias bien ordenadas y conten i das en este album ... digital. O 
montar una exposición fotografica colgando cada fotografía en un lugar distinta y alejada de 
los otros, y no por ello menos transitable que una sala. 

9. Amorfia 

Estoy segura de que el lector ha estada ya muchas horas en su vida delante de una 
pantalla electrónica, la del televisor y la del ordenador. Pero siempre mi rando una panta-
lla encendida. Por eso lo que le propongo es que fije su mirada en una pantalla apaga-
da. Hagalo y no aparte enseguida la mirada por el prejuicio de falta de interés. Si de 
forma contemplativa realiza esta propuesta vera que el negro de la pantalla se va hacien-
do mas y mas profunda, y que surge l.a pregunta: ¿qué hay detras de esa pantalla, al final 
de ese negro profunda? No he encontrada otra experiencia mejor para asomarnos al 
mundo digital y para liberarnos de las ataduras de nuestro espacio de tres dimensiones. 
Estamos a la ori lla del espacio digital que ha creada la tecnología y para describir lo que 
hay o sucede en él nos empeñamos en referencias al nuestro en tres dimensiones: fíje-
se el lector que he hablado de esfera, red, al bum, sala ... y que en WWW se habla de 
pagina, de pagina Web, y los diseñadores de interfaces buscan metaforas con objetos 
virtuales que reproducen los que nos rodean y tenemos a mano (véase otros esfuerzos 
de representación del ciberespacio en www.cybergeography.org/atlas). Pero la realidad 
es que la existencia digital no tiene forma, o al menos la forma tridimensional de nuestro 
espacio. Si puedo componer una colección de fotos que estan en distintes lugares y que 
se vea simultaneamente también desde distintes puntos, es decir, si se dan las propie-
dades de la deslocalización y de la ubicuidad, entonces esta colección no tiene forma, no 
ocupa un Iu gar en nues tro espacio, no existen el al bum ni la sala ... Pe ro es mas recon-
fortante imaginaria así: como un al bum virtual o como una sala virtual. 'Por esa amorfia, 
precisamente, se consiguen éstas y otras muchas realizaciones sorprendentes aún por 
explorar. 
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1 O. Asincronía 

Quiza sea una propiedad de la esfera digital -como venimos imaginandonos internet- de 
menos implicación para los interesados en las posibilidades de la fotografía en soporte digi-
tal, pe ro hay que señalarla también. Afecta al tiempo. Un acontecimiento producido en la esfe-
ra no necesita para ser contemplada la coincidencia en el mismo memento de los 
observadores; desde cualquier lugar (ubicuidad) pera también en cualquier memento puede 
verse. Así que, entre otras consecuencias, no sólo esta a nuestro alcance el levantar una 
exposición en una sala virtual, sino que este "recinte" no tiene hora de apertura y cierre. 

11. Plegado 

En la historia de los soportes un avance trascendental se produjo cuando en vez de enro-
llar un soporte flexible se plegó: nació el códice, el libro tal como lo tenemos y entendemos 
ahora y que nos acompaña desde hace sigles. Con esta operación, de principio tan simple 
-plegar en vez de enrollar-, se consiguió que el soporte flexible (pergamino, papel) propor-
cionara una mayor densidad (la información registrada ocupaba menos espacio que el exigí-
do por el rollo o volumen), una mayor rapidez en el acceso al contenido (hojear frente a 
desenrollar), unas posibilidades para la imagen (llegaran las joyas de los libres miniades), 
pues la pintura no tiene ya el riesgo de saltarse como cuando se ~nrolla su soporte . .. Hoy la 
digitalización permite plegar ya no el soporte sino la información. Esta es una excitants posi-
bilidad y, a la vez, un gran reto a la creatividad. La realización no es facil. Para intentar mos-
trar esta dificultad recurro a la siguiente representación: convirtamos el contenido de un 
soporte discoïdal y digital a una hoja de papel tan grande como queramos (recordemos la 
gran capacidad de almacenamiento del soporte digital) en la que hemos escrito un texto o tra-
zado una serie de dibujos sobre una de sus caras. El problema radica en que para ver esta 
gran hoja de papel hay que hacerlo a través de una reducida ventana, que es la pantalla elec-
trónica. La hoja es mucho mas extensa que las dimensiones de la pantalla. ¿Qué hacer, 
entonces? La opción mas inmediata es trocear la gran hoja. Basta que el lector se entreten-
ga un memento haciendo esto con un folio para comprobar que el volumen del papel crece y 
que la hoja se ha convertida en un rompecabezas. Pero esto es realmente lo que se esta 
haciendo la mayoría de las veces en el interior de lnternet: fragmentes que llamamos pagi-
nas Web con apariencia de unidad al estar hilvanados con vínculos o links (lo mismo que si 
quisiéramos ordenar y dar unión a la hoja troceada mediante puntadas de hilo por cada uno 
de los trozos). Esto es un fuerte empobrecimiento de las capacidades que ofrece el nuevo 
soporte para tratar cualquier tipo de información. 

Otra respuesta al problema de hacer entrar la gran hoja de papel en el espacio reducido 
de la pantalla es, en vez de trocear, plegar: realizar una labor de papiroflexia. A medida que 
los pliegues avanzan, lo que teníamos escrito o dibujado va desapareciendo y a la vez emer-
giendo de los pliegues una figura, una papirola. Esa pajarita o papirola cabe en el espacio de 
la pantalla y contiene toda la información entre sus dobleces. El lector, el observador ante la 
pantalla, podré así ir desplegando el contenido (por la interacción, una de las propiedades ya 
señaladas) mas o menos, en un orden u otro. 

La construcción hipertextual e hipermedia no se puede limitar a definir links, es decir, a hil-
vanar información (imagenes, por ejemplo); es una labor mucho mas creativa de plegado de 
la información, una suerte de papiroflexia. Una concepción mucho mas profunda de organi-
zación de una información. Pero la mejor manera de terminar de explicar esta capacidad, y 
desafío a la vez, del soporte digital, así como recordar las otras propiedades comentadas, es 
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recurrir a una realización concreta. Voy a presentar un trabajo que elaboré hace unos años, 
consistente en realizar una edición digital a partir de una edición en papel del San 
Petersburgo antes de la Revolución (1890-1917). Un libro editada por Harry N. Abrams, Inc. 
(Nu eva York, 1991) conteniendo 307 fotografías de gran interés y muchas de elias de gran 
belleza y hasta entonces inéditas. El objetivo era estudiar los cambios, la emergencia de nue-
vas posibilidades, que se producen al trasladar una colección de fotografías sobre papel al 
soporte digital. Complementó este corpus fotografico otra interesante colección de 300 foto-
grafías de la familia del zar Nicolas 11, publicada por Tauris Parke Books (Londres, 1992) con 
el título Nicholas and Alexandra. The Family Albums. Lo primera que destaca de esta com-
paración de posibilidades es la de organizar el corpus de una forma completamente distinta 
a la impuesta por la pagina dellibro (o las paredes de una sala). 

Primera posibilidad: al lector, al visitante, se le ofrece distintes puntes de partida para ini-
ciar su recorrido por la ciudad. Uno de ellos resulta ser el menos convencional para comen-
zar a conocer una ciudad tan esplendorosa como San Petersburgo: llegamos a ella 
situandonos en el interior de una casa de caridad a la hora del almuerzo. Se podría haber 
comenzado por algunes de los muchos lugares monumentales y por otros mementos menos 
cotidianos en la vida de la ciudad, pues arte e historia hay en abundancia. Pero ha sido una 
elección de las opciones ofrecidas. 

El libro digital se ha hecho poliédrico, porque se puede abrir por distintas caras para ini-
ciar su lectura. 
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Salimos a la calle. Pasamos por un edificio en construcción mientras los que tienen tra-
bajo, los albañiles, comen a pie de obra. Nos dirigimos hacia el centro de la ciudad por uno 
de sus muelles. 

Pero antes de seguir: ¿cómo se esta moviendo el lector por esta colección fotografica de 
San Petersburgo antes de la Revolución? En la pantalla no aparece ningún "botón", ninguna 
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barra de menú ... No son necesarias estas prótesis (de las que tanto se abusa) para posibili-
tar la interacción del visitante con las imagenes de San Petersburgo, es suficiente con dividir 
la pantalla en tres bandas verticales iguales e invisibles, aunque aquí las he señalado para 
ayuda del lector. Un toque en la banda derecha permite avanzar en el recorrido por la ciudad. 
En la banda izquierda, se retrocede, el visitante vuelve sobre sus pasos. Y la banda central 
guarda una serie de funciones que mas tarde explicaré. Con esta interficie tan sencilla y total-
mente despejada (la visión de la ciudad ocupa toda la pantalla sin que moleste ninguna pró-
tesis) se puede mover por el corpus fotografico, siempre que vaya acompañada de una buena 
organización (que también veremes mas tarde} o plegada del corpus. 

La interacción con la imagen en pantalla no termina aquí. Un elemento de la fotografía, 
por ejemplo, un edificio, una puerta, un rostro ... puede ser sensible a la acción del lector y 
desplegar, si se toca, una serie de fotografías. Esta posibilidad se indica por tres medios: 
siempre cambiando la forma del puntero cuando se sitúa sobre ese objeto; en ocasiones 
mediante una discreta trama que lo cubre sin ocultar nada de sus detalles; y en otras queda 
suficientemente explícita a través de la información complementaria en forma de voz en off 
que cada fotografía lleva asociada. 

Desembocamos en nuestro caminar en la concurrida plaza Sennaïa. A la izquierda esta el 
mercado, a la derecha destacan las torres de la iglesia de la Ascensión, hoy desaparecida. 
En este lugar se nos ofrecen las siguientes posibilidades: entrar en el mercado y recorrer 
algunes de sus puestos, para conocer productes y precios; recorrer el inmenso patrimonio 
arquitectónico desaparecido con la Revolución (iglesia de la Resurrección, capilla de la Santa 
Faz, iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, catedral de la Trinidad, columna de la 
Gloria, etc.); continuar el camino. Para la primera opción se toca el edificio del mercado, para 
la segunda el templo, y para la tercera, la acción que es norma general para seguir: una señal 
sobre la banda lateral derecha de la pantalla. Supongamos que deseamos asomarnos al mer-
cada. 
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Nos aproximamos a un primer puesto. Recibimos información acerca de alimentación, 
precios, etc. Hay que advertir que toda la información que se va recibiendo durante el reco-
rrido por San Petersburgo es a través de la voz. Si no se desea seguir escuchando la infor-
mación que proporciona una pantalla, es suficients que toquemos la pantalla para pasar a 
otra y la voz se interrumpe. 

Decidimos no seguir visitando el mercado, así que tocamos la banda lateral izquierda. 
Estamos de nuevo en la plaza Sennaïa, y ahora seguimos camino (es decir, damas un clic en 
ellado derecho de la pantalla). 

Al entrar en una calle vemos mucha gente arremolinada. Se ha producido un atentado 
mortal contra el ministro del Interior Vyacheslav von Plehve. Es el 28 de julio de 1904. Ha sido 
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una acción de los socialistas-revolucionarios ejecutada por lgor Sozonov, que ha resultado 
herido gravemente. 

Muchos lugares de la ciudad de San Petersburgo han sido escenario, como éste, de 
acciones terroristas durante estos años. Ahora, que nos hemos encontrado con uno en nues-
tro itinerario por la ciudad, si estamos interesados en conocer la historia de la lucha violenta 
contra la autocracia zarista, aproximémonos al objeto de la acción terrorista y señalemos con 
nuestra mano los restos del coche destrozado por la bomba. Esta indicación nos abre un 
recorrido por la ciudad y el tiempo y la información sobre el terrorisme en los últimes años del 
zarismo. Ira pasando ante nuestros ojos, y al ritmo que marque nuestra acción en el espacio 
interactiva de la pantalla, la historia de estos sucesos y sus lugares. 

Pero antes de señalar el coche de Plehve, una observación: algunas de las fotografías 
van a aparecer con las marcas verticales que delatan que una fotografía se extiende por dos 
paginas del libro. Permitira recordar otra de las once propiedades del soporte digital, la que 
denominé actualización. Por esta propiedad, una imagen digitalizada se hace "blanda" y 
soporta cualquier manipulación, como la de borrar esta señal. Difícilmente el observador 
pedra distinguir en qué fotografías hice desaparecer esta marca y en cuales no había este 
defecte de origen. 

25 de agosto de 1906. Residencia de verano del ministro Stolypin. Treinta y dos muertos, 
entre elles los tres autores del atentado. El ministro no resultó herido. 

Los tres miembros del partido socialista-revolucionaria se aproximaren al edificio durante 
la celebración de una recepción oficial portando en unas maletas gran cantidad de explosivo. 
La falsa barba de uno de elles delató al grupo pero antes de ser detenidos hicieron explotar 
las bombas a la entrada de la residencia. 

Tocamos la banda lateral derecha de la pantalla para continuar este recorrido por los 
antentados. 
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En el angulo de la calle Fonarny y el canal Ekaterininski, el 27 de octubre de 1906 miem-
bros del SR asaltan el furgón de la tesorería de la aduana del puerto. Obtienen un botín de 
casi cuatrocientos mil rubles. 

Seguiríamos este recorrido por las acciones terroristas y por sus autores, pero no va a 
quedar recogido sobre el papel. Sin embargo hay que señalar que al final de este recorrido 
espacio-temporal (por calles y edificios de San Petersburgo, por sucesos terroristas en los 
últimes años del zarismo) se desemboca en la calle en donde nos encontramos el primero de 
los atentados, el dirigido al ministro del Interior Vyacheslav von Plehve. Una vez en esa foto-
grafía, señalando la banda lateral derecha en vez del coche afectado por la bomba, conti-
nuamos nuestro recorrido por las calles de San Petersburgo. 

Pasamos por la calle Furstadtskaïa, sede de la poderosa y temible policía zarista. En este 
lugar, en el número 40 de la calle, se nos ofrece entrar (para ello hay que tocar la puerta del 
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edificio) y conocer mas detallessobre la lucha del zarismo contra la disidencia, tanto la inter-
na como la de los exiliados. 

Tras la puerta no va a haber fotografías del corpus, sino un texto y unas tablas con infor-
mación sobre este tema. La propiedad denominada disolución posibilita la mezcla de la ima-
gen, el sonido y el texto. 

No entramos; seguimos camino (por tanto la acción sobre la pantalla tiene que ser sobre 
su banda lateral derecha). 

Atravesaremos el río Neva y frente al Palacio de lnvierno, en la otra margen, nos situa-
mos a los pies de las murallas de la fortaleza prisión Pedro y Pablo. La Bastilla del régimen 
zarista. Si tocamos sus muros podremos de esta manera conocer mas sobre la represión del 
régimen ya que por sus celdas pasaron destacados nombres propios de la resistencia a la 
tiranía. 

Es ya el momento de presentar un avance de la forma de plegar el corpus fotografico. 
La he denominada arquitectura de bucles abiertos (aBA). Obsérvese, pues es muy senci-

lla pero eficaz. Consiste en distribuir las pantallas en bucles abiertos, es decir, en bucles for-
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mados de un número variable de pantallas en los que una de las pantallas no pertenece a 
ese bucle sina a otro. Por ejemplo, fijémonos en el bucle 23: esta formada por cuatro panta-
llas, de las que una, la R, pertenece al bucle 1. 

Cada uno de los rectangulos es una pantalla que, en este caso, se ilumina con una foto-
grafía de San Petersburgo. Tocando la banda lateral derecha de la fotografía (-) seguimos 
nuestro recorrido por el espacio tiempo de la ciudad, es decir, accedemos a otra fotografía 
con la información visual y sonora que contiene. Si tocamos la banda lateral izquierda (--), 
recuperamos la fotografía, y toda su información, que acabamos de dejar. 

Recuérdese cuando llegamos a la plaza Sennaïa (pantalla C, de bucle 1 ), en donde había 
un mercado y la lglesia de la Ascensión. Se nos abrió entonces la posibilidad de entrar en el 
mercado (x; pantalla A del bucle 2), de hacer un itinerario por los temples desaparecidos con 
la Revolución (x; pantalla A del bucle 3), o bien seguir nuestro camino (-). La plaza de 
Sennaïa se convertía también en encrucijada de información distinta que podíamos acceder, 
si queríamos, desde aquí. Ahora bien, tanta si decidíamos entrar en el mercado, como visitar 
las iglesias, escogíamos recorridos que, siguiéndolos, no nos alejabamos del punto de parti-
da, la plaza de Sennaïa, sina que terminaban devolviéndonos a él (aquí, para facilitar la lec-
tura de esta arquitectura he colocado una sola pantalla para el bucle del mercado y para el 
de los monumentos desparecidos). Las calles de esta ciudad de la memoria son cada uno de 
estos bucles. Por. ella discurrimos por el tiempo y por el espacio. 
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Esta arquitectura de bucles abiertos (aBA) es de una extraordinaria plasticidad. Los bucles 
se pueden repetir ilimitadamente e instalar, por tanto, el número que se necesite; este "plano" 
de la ciudad se puede extender sin constricciones, densificar su superficie sin que por eso 
provoque dificultades de orientación por tal enmarañado conjunto de calles curvas. ¡Curiosa 
ciudad-laberinto de la memoria en la que todas las calles nos devuelven al punto en donde 
las embocamos! 

Con esta herramienta de construcción que es el bucle abierto se dispone de un instru-
mento lógico potente y sencillo para organizar el plegado de la información. Vengo probando 
su eficacia desde que lo diseñé en 1988. Sin embargo no se puede reducir a una aplicación 
mecanica, porque la distribución de la información, su dosificación en bucles, su instalación 
en un lugar u otro y, por tanto, su ajuste con otros bucles, es un trabajo de creatividad (labor 
de papiroflexia, en donde los bucles son los pliegues). 
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Este plano que aquí se expone es como la hoja de papel con la señal de todos los doble-
ces que construyen la papirola. 

Tras un mercado (pantalla e, bucle 1) he plegado una colección de fotografías sobre 
puestos y tiendas de alimentación y de otros servicios en el San Petersburgo de principies de 
siglo (bucle 2); tras una iglesia (pantalla e, bucle 1 ), las fotografías de los monumentos desa-
parecidos en la ciudad con motivo de las convulsiones revolucionarias (bucle 3); en el pliegue 
marcado por un coche destrozado por una explosión (pantalla D, bucle 1 ), los documentes 
graficos de atentados producidos en la lucha antizarista (bucle 4); tras la puerta de un editi-
cio de la calle Furstadtskaïa (pantalla E, bucle 1 ), sede de la policía, y al otro lado de los 
mures de la fortaleza Pedro y Pablo (pantalla F, bucle 1 ), información sobre los medios de 
lucha contra la disidencia del Estado zarista (bucles 5 y 6 respectivamente). Tocando sobre 
esos detalles de la fotografía se despliega la información que esta ahí sugerida, y esa serie 
fotografica se recorre, como toda la colección, a través de un bucle que devolvera al lugar en 
donde el lector, el visitante, tocó ese pliegue. 

Y aquello que esta plegado se puede desplegar mas o menes. Por ejemplo, el recorrido 
mas corto es seguir, sin desviarnos por ningún otro bucle, es decir, sin desplegar nada mas, 
el bucle 1 (18 pantallas en total) . Y el recorrido mas largo, también sin perder la continuidad 
del discurso, de la narración, pasando por todos los bucles, desdoblando, por tanto, todos los 
pliegues, sería de 48 pantallas. Téngase en cuenta que el plano de pantallas que aquí se ofre-
ce es sólo una breve expresión del conjunto del recorrido por San Petersburgo, que es de 
unas 600 pantallas. 
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Volvemos a seguir callejeando y encontrando los contrastes de toda gran ciudad. 

En cada lugar encontramos información interesante, que podemos desplegar con la 
acción de nuestra mano. 
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Llegamos al Palacio de lnvierno. Estan pavimentando, a comienzo de siglo, el lado que 
da al río con bloques de madera. Este material, si bien es beneficiosa por aminorar el ruido 
de los carruajes al rodar por el pavimento, es muy perjudicial en las frecuentísimas inunda-
ciones que soporta esta Venecia del norte. 

Recorremos el perímetro del palacio. Para ello, siguiendo la norma general para avanzar 
por la información, tocamos ellado derecho de la pantalla. 

Otro de los lados del Palacio de lnvierno. Hay un jardín entre el edificio y la calle. Si seña-
lamos la puerta entramos no a recorrer las 1.050 estancias, ni a subir y bajar las 117 escaleras, 
ni a atravesar las 1.786 puertas, sino para conocer a los personajes principales de la Corte. 

Si no deseamos entrar tocamos, como es norma general, el lado derecho de la pantalla. 
Pero si queremos hacerlo señalamos la puerta del palacio. No nos resistimos a esta segun-
da posibilidad. 
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Una vez que hemos tocado la puerta del palacio, entramos en él y nos encontramos con 
la familia del zar Nicolas 11 . Si queremos mas información, ademas de la que oímos con esta 
fotografía, sobre alguno de los miembros, debemos tocar su rostro. 

Acabamos de señalar el rostro del zarevich y, por tanto, se ha abierto un recorrido sobre 
su corta y poco afortunada biografía. 
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La biografía de cada uno de estos personajes, como toda la información que estamos ple-
gando tras una selección de fotografías organizada con la arquitectura de bucles abiertos 
(aBA), se presenta distribuïda a su vez en una serie de bucles, de manera que nuestro reco-
rrido por ella puede ser mas o menos detallada. 

lndependientemente del mayor o menor despliegue de _fotografías del niño, llegaríamos a 
esta fotografía del zarevich Alexis, con sus hermanas, al final de sus días. 

Terminada la biografía del zarevich, desembocaríamos en el retrato de familia, y en esa 
pantalla estarían dispuestos otros camines por otras biografías. Podríamos, por ejemplo, ini-
ciar la de su madre. 

Aquí nos asomamos, nada mas, a la primera de las pantallas, y volvemos hacia atras con 
un clic en la banda izquierda. Desde ahí, tocando ahora no los rostres, sino la banda lateral 
derecha, seguimos el recorrido por el palacio. 
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Nos encontraríamos así con Rasputín, flanqueado por el príncipe Putiatin y el coronel 
Loman. Siguiendo la misma lógica, una presión de nuestro dedo sobre su rostro abriría un 
recorrido (organizado en una serie de bucles, para posibilitar caminos mas o menos detalla-
dos) sobre el asunto Rasputín. 

lniciamos así el conocimiento de esta extraña personalidad. 
Aquí sólo presentamos una pantalla de las que compondrían el bucle o los bucles sobre 

Rasputín. 
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Si hubiéramos tocado cualquiera de los rostres de sus dos acompañantes, se abriría un 
camino por los personajes que rodearon a Rasputín. 

lrían así apareciendo en estos bucles personajes como Ana Alexandrovna Vyburona, 
dama de honor de la emperatriz. En su casa de campo se inician las reuniones de los admi-
radores y seguidores del monje Rasputín. 

Las influyentes relaciones en este asunto de Rasputín de Ana Alexandrovna Vyburona con 
la zarina. 
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Seguiría una galerí a de personajes que rodean a Rasputín y que son los jalones que per-
miten la narración del asunto. En la fotografía Piotr Alexandrovitch. 

Aparecerían, entre otros muchos, el Primer Ministro Stolypin y su sucesor Kokovtsev. 
Hasta llegar a sus ejecutores: Vladimir Purichkevitch y el príncipe Félix Yussupov ... 

Todos estos recorridos por los personajes en órbita al inquietante monje terminan en la 
fotografía inicial de Rasputín con el príncipe Putiatin y el coronel Loman. De ahí continuaría-
mos camino por el palacio; para ello no tocaríamos los rostres, sino ellado derecho de la pan-
talla. 

El Palacio de lnvierno es, como decíamos antes, un magnífica espacio para plegar, en el 
laberinto de sus salas, pasillos y escaleras, mucha y variada información. 

Tras el recorrido por la galería de retrates, ahora podemos asomarnos al salón del trono, 
en la fecha 1 O de mayo de 1906. Esta el zar Nicol as pronunciando el discurso con motivo de 
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la apertura de la Duma. Podemos desde aquí iniciar un recorrido sobre las reformas políticas 
nacidas en 1905 y por sus pobres, por no decir contraproducentes, resultades. 

Esta y mas posibilidades se abren en el recorrido por el palacio. Pero un itinerario interior 
corto o largo terminara siempre en el lugar por el que entramos al edificio. 

Una vez fuera, continuamos nuestro recorrido por el exterior del Palacio. Así llegamos al 
terce ro de los lados del Palacio, el que se abre a la gran plaza, con el obelisco de Alejandro. 

lmportantísimos acontecimientos del fin del zarismo han tenido como escenario esta 
plaza. Por eso nuestro desplazamiento ahora (cuando tocamos la banda lateral derecha de 
la pantalla) no sera espacial, lo que supondría seguir rodeando este palacio de 46.000 metros 
cuadrados para contemplar todos sus lados, sino temporal, es decir, avanzaremos por el 
tiempo para encontrarnos con los acontecimientos que se desarrollaron frente a esta facha-
da. Se pone de manifiesto en este lugar, como ha sucedido en otros puntes del recorrido, la 
conjugación de un desplazamiento espacial , por las calles e interiores de San Petersburgo, y 
un desplazamiento temporal por los aconteceres de la ciudad (espacio y tiempo de la foto-
grafía). 
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Domingo negre de enero de 1905. Estamos utilizando una fotografía de una escena que, 
ciertamente, se desarrolló en la gran explanada del Palacio, pero en 1925, con motivo del roda-
je de la película 9 de enero, dirigida por Viatcheslav Viskovsky. Este fotograma, retocada, de la 
película se ha venido utilizando como documento fotografico de la masacre del año 1905 en 
todas las publicaciones soviéticas, y difundida a partir de 1927 por la agencia Tass. La encon-
tramos, por ejemplo, en ellibro "Les premiers reporters photographes, 1848-1914", París, 1977. 

Si señalamos la masa que huye ante las descargas de los soldades podremos saber mas 
de este movimiento, de sus líderes, del desarrollo posterior. Si no nos interesa profundizar mas 
seguimos el recorrido por el tiempo de esta plaza tocando el lado derecho de la pantalla. 

Toquemos la mancha negra de la masa acasada por los dispares. 

Hemos señalado a los manifestantes y tenemos como resultada esta fotografía en la que 
aparece el pope Gapón. Gueorgi Gapón iba al frente de los miles de manifestantes que mar-
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chaban al Palacio de lnvierno con la intención de presentar al zar un escrita exponiéndole su 
situación de abandono y necesidades vitales perentorias. 

Aquí lo vernes rodeado de obreres de las fabricas reunides en asamblea, noviembre de 
1904, para preparar la marcha con intención de entregar el escrita con sus quejas al zar. 

Seguimos este recorrido abierto, tocando el lado derecho de la pantalla. 

Casa en los alrededores de San Petersburgo, Ozerki, abril de 1906. En su interior se ha 
encontrada el cuerpo sin vida de Gapón. 

Gapón ha sido ejecutado por un grupo de obreres, antigues seguidores del pope, un mes 
antes de ser hallado así. Recaían sobre él , tras la represión sangrienta del Domingo negre, y 
su huida posterior al extranjero, fundadas sospechas de actuar como confidents de la policía 
y agente provocador. 
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Este bucle recorriendo la situación del obrero en la Rusia de principies de siglo y la inter-
vención en los sucesos de enero de 1905 del pope Gapón, nos devuelve a la plaza del 
Palacio de lnvierno. A volver a contemplar la mancha negra de los manifestantes retroce-
diendo ante los dispares de los soldades. Si ahora lo que señalamos es la banda lateral dere-
cha de la pantalla avanzamos en el tiempo, alcanzamos otro importante suceso que ha tenido 
como escenario esta plaza. 

Ciudadanos de San Petersburgo, frente al palacio, a la espera de escuchar la declaración 
de guerra. 2 de agosto de 1914. 

El memento ha llegada: el zar Nicolas I anuncia, desde el balcón del Palacio de lnvierno, 
la entrada de Rusia en la guerra. 
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tes; el Palacio de lnvierno, para todo el recorrido que se puede hacer por su interior; la gran 
explanada del Palacio, etc. Este plano nos permite visualizar las grandes areas de informa-
ción existentes. De manera que, si queremos en cualquier lugar en donde nos encontremos 
en ese momento acceder directamente a una determinada información que nos interesa, es 
suficiente con señalar sobre el plano ellugar correspondiente. Así, supongamos que nos inte-
resa conocer la situación de la educación en esos años: en el mapa, plaza Tchernichova, des-
taca en tres dimensiones el edificio del Ministerio de Educación; tocando ese punto nos 
situamos ante un recorrido desde las escuelas a la Universidad. Una vez concluido, automa-
ticamente desembocamos en el lugar en donde detuvimos nuestro caminar con la intención 
de dar un salto grande en el espacio de la ciudad y acceder a la información sobre educa-
ción, a las imagenes que contiene el corpus sobre la situación en esos años de la educación 
en San Petersburgo. 

Volveríamos al muelle del Palacio de lnvierno, con el ofrecimiento de subir al coche (un 
clic sobre él) y realizar un recorrido por la evolución de los transportes urbanos, y la implan-
tación de avances técnicos que eso supone, o bien seguir callejeando (un clic en la banda 
derecha). Con esta segunda opción llegaremos en nuestro caminar a encontrarnos con suge-
rencias para desplegar mas información, una de elias seré. en la calle lsla Vassilievski. Allí, 
ante el número 52, se extiende una larga cola de infantes con sus mayores a la espera de 
conseguir plaza en la escuela pública. Entrando en este edificio (al tocar la puerta) iniciaría-
mos un recorrido por la situación de la educación en San Petersburgo. Pero si queremos 
alcanzarla inmediatamente, y conocer este tema, tenemos la posibilidad -como acabamos de 
ver-, sea cual sea el lugar en que nos encontremos, tocando la banda central de la pantalla. 

De la misma manera, si queremos volver a algo anterior por donde hemos pasado o visi-
tada, no tenemos que desandar paso a paso lo que nos separa -acción practicamente impo-
sible si el trayecto es largo-, sino que es suficiente señalarlo en el mapa. E, insisto, este salto 
no supone perder la orientación y el lugar en donde nos encontramos, por tanto al terminar 
esta incursión volvemos automaticamente al punto en donde tomamos esta decisión. 

Hay una segunda posibilidad que se abre junto a la anterior al tocar la banda central de 
cualquier pantalla: la de acceder a datos concretes, a información discreta. Escogida esta 
opción aparece un panel bien estructurada de datos que estan registrades: datos estadísti-
cos, acontecimientos y fechas, personajes y breves referencias biograficas ... El panel esta 
diseñado para que con facilidad se señale la información discreta a la que se quiere acceder. 
Una vez que se ha hecho la consulta al dato concreto se vuelve al lugar del recorrido en 
donde surgió el deseo de buscar ese dato. 

Mas posibilidades se abren cuando tocamos la banda central. Si nos detenemos en nues-
tro itinerario, ¿cómo volver al día siguiente al punto en donde nos detuvimos, y reanudar 
desde ahí la marcha? Esta es la otra posibilidad que se ofrece. Al comienzo del recorrido se 
solicita una identificación a quien lo va a hacer. Así, cuando en un lugar de la ciudad se deci-
da detener temporalmente el camino y, consecuentemente, se toque la banda central de la 
pantalla, aparecera la opción para detenerse. De esta manera queda registrada el lugar. 
Cuando quien la ha abandonada vuelva a reemprender su experiencia, al identificarse se 
situara automaticamente en ese lugar en donde se detuvo. 

La arquitectura de bucles abiertos (aBA) proporciona una gran facilidad para la actualiza-
ción. Se desmonta un bucle obsoleta o se inserta un bucle nuevo sin tener que tocar el resto 
de la estructura. 

Debido a esta actualización una persona que vuelve a visitar la colección después de un 
tiempo ¿cómo saber en dónde esta la información nueva? Desde luego sería impracticable 
tener que volver a repetir todo el recorrido para encontrarse con las novedades. Como este 
anterior visitante se identificó al principio, ahora al volver a hacerlo aparece una relación con 
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las novedades. A partir de este panel o plano de novedades, basta que las vaya sucesiva-
mente señalando para situarse en el lugar de la ciudad en donde estan plegadas. 

Y ya por último otra opción que se abre al tocar la banda central de la pantalla: enviar un 
mensaje al autor o equipo de atención de la colección, así como participar en coloquios en 
red con otros visitantes. 

Pero como ya habíamos anunciada, todas estas capacidades que alcanza la imagen en 
soporte digital se han perdido al pasar al papel. Sin embargo, se habría cubierto el propósito 
de este texto si hubiera quedado apuntada el atractiva espectaculo que ofrece el mundo digi-
tal, que, aunque nos parezca lo contrario, porque estamos a la orilla, es por el memento un 
inexplorada y casi vacío lugar que hay que ocupar. 
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RÉSUMÉ 

Dans la première partie du texte, onze propriétés du support numérique sont présentées afin d'en déduire les 
possibilités ouvertes à la photographie s ur I e nouveau support. Ces propriétés sont les suivantes: 1) densité; 2) 
accessibilité; 3) résonance; 4) dissolution; 5) interaction; 6) mise à jour; 7) ubiquité; 8) délocalisation; 9) amorphie; 
1 O) asynchronie; 11) pliage. 

Une fois connues les propriétés du support, il est plus facile de préciser les caractéristiques de la photograp-
hie numérique; une photo, par exemple, qui devient mol/e, autrement dit sans résistance à l'action de la manipu-
lation (retouche, remplacement, élimination et même fondu avec une autre ou d'autres photographies). Comme 
résultat de ces onze propriétés, il y a également la possibilité de composar une collection photographique alors 
que ses éléments résident dans des endroits éloignés ou encore d'associar à la photographie le son, le texte ou 
l'image en mouvement qui émergent selon la volonté de qui la contemple. Mais peut-être le plus grand intérêt rési-
de dans la capacité d'organisation d'un corpus photographique numérique: la photo une fois libérée de la page de 
papier d'un livre ou du mur d'une salle d'expositions offre des formes neuves, très créatives, d'organisation dans 
un espace qui n'est plus celui du livre ou de la salle. 

Pour illustrer cette importante possibilité de présenter et d'accéder à un corpus photographique numérique, 
une expérience concrète est offerte dans la deuxième partia. On y mentre l'organisation (avec une structure de 
bouc/es ouvertes) d'un corpus photographique numérisé sur la ville de Saint-Pétersbourg avant la Révolution de 
1917, qui fournit, entre bien d'autres choses, de multiples options de parcours (ou de navigation) dans la collec-
tion. On peut comparar de cette façon les possibi lités du traitement de l'image dans le livre ou sur un support 
numérique. 

SUM MARY 

The first part of the text presents eleven properties of digital media in order to deduce from them the possibi-
lities that are now open to photography thanks to the new medium. These properties are: 1) density; 2) accessibi-
lity; 3) resonance; 4) dissolution; 5) interaction; 6) updating; 7) ubiquity; 8) delocalisation; 9) amorphy; 1 O) 
asynchrony; 11) foldability. 

By knowing the properties of the medium, it is easier to describe the features of a digital photograph - for exam-
ple, it becomes soft, that is, it does not resist the process of manipulation (retouching, replacement, elimination, 
and even melding of two or more pictures). The result ot these eleven properties is also the ability to compose a 
photo collection whose items reside in widely dispersed places, or to associate photos with sound, text or motion 
pictures which emerge at the viewer's pleasure. But perhaps the greatest interest lies in the ability to organise a 
digital photo collection - having freed the photograph from a paper backing, a page in a book or a wall in a gallery 
offers new, highly creativa torms of organising in spaces which are no longer confined to a book or a room. 

The second part of the text presents a specific experience to illustrate this important ability to present and gain 
access to a body of photographic works in digital format. lt shows the organisation (following an open-loop struc-
ture) of a digital photo collection on the city ot St. Petersburg before the 1917 Revolution, providing, among other 
things, multiple collection-browsing options. This enables one to compare the possibi lities ot processing images in 
book or in digital format. 
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UNA PROPOSTA PER A UN REGISTRE D'IMATGES VINCULAT 
A UN REGISTRE DE DOCUMENTS FOTOGRÀFICS 

Carme Adroher Bona 
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós 

1. Exposició de motius. 

L'anàlisi de la realitat dels documents fotogràfics en els centres d'arxiu, cada vegada més 
oberts a una demanda real d'imatges i d'informació, i immersos en uns objectius genèrics 
d'actuació: custòdia, organització, difusió i recuperació del patrimoni documental, ens ha por-
tat a plantejar la proposta que presentem. 

La proposta neix com a resultat de l'execució de les activitats bàsiques del tractament arxi-
vístic sobre un patrimoni fotogràfic concret, les quals enumerem: 

1- Registre i descripció a un nivell operatiu de tots els documents fotogràfics que estan 
sota la custòdia del centre d'arxiu. 

2- Documentació i contextualització d'aquests documents fotogràfics (identificació de pro-
cediments i d'autories, corpus de productors d'imatges, reconeixement d'elements de datació, 
registre i control d'edicions). 

3- Coneixement i actuació sobre altres documents fotogràfics corresponents a l'àmbit d'in-
terès o de responsabilitat d'un centre d'arxiu, malgrat que aquests documents no estiguin sota 
la seva tutela, amb l'objectiu de fomentar la recuperació i la compleció dels fons que confor-
men el patrimoni documental sobre el qual el centre d'arxiu actua. 

La primera activitat, el registre i la descripció sumària d'aquells documents fotogràfics que 
es custodien ja posa de manifest un dels principals problemes en la identificació d'una foto-
grafia: la difícil qüestió del document original i de la còpia. Per altra banda, en la reunió de 
fons i de col.leccions fotogràfiques, i, fins i tot, en l'existència de documents fotogràfics aïllats 
dintre de fons documentals no fotogràfics, es constata una altra qüestió: la multiplicitat de 
suports fotogràfics per a un mateix contingut o informació visual. Un centre d'arxiu pot con-
servar, distribuïts en diferents fons i col.leccions, un negatiu de vidre, un positiu de l'època, 
una postal editada amb procediments fotomecànics, un positiu modern de control o de treball 
i, fins i tot, edicions antigues i modernes que continguin una il.lustració de la imatge susten-
tada en tots els supors descrits abans. 

A la multiplicitat de suports i de procediments de fixació de la imatge per a un únic con-
tingut iconogràfic, s'hi afegeix una altra realitat relacionada amb les activitats orientades a la 
recuperació del patrimoni fotogràfic. 

En els anys vuitanta, en el marc d'una democratització progressiva de la societat, moltes 
institucions es van implicar en un procés de recuperació patrimonial que tenia en la imatge 
l'instrument i l'objectiu. Aquestes institucions van ser conscients del valor de les imatges com 
a element de confirmació de l'existència i de la identitat personal i col.lectiva de la comunitat 
i, també, del potencial de les imatges com a element d'aglutinació i de participació col.lectiva. 

El resultat d'aquestes accions de recuperació del patrimoni fotogràfic i d'elements d'iden-
titat local va comportar, per exemple a Palamós, el naixement d'un fons d'imatges recopila-
des en forma de còpies modernes, desvinculades dels seus negatius i dels documents 
originals dels quals eren còpia. Eren imatges reunides a vegades només pel seu valor testi-
monial i nostàlgic, mancades d'elements de documentació bàsics com la provinença, l'auto-
ria o la datació. Aquesta realitat concreta, que té molt de positiu pel que fa a la recuperació 
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del patrimoni fotogràfic, també posa de manifest que el patrimoni fotogràfic que es conserva, 
el qual té molt d'evocador i poc de documentat, sovint és l'ombra de part de l'existent, i que 
l'existent no es redueix ni als fotògrafs que han treballat en les localitats fotografiades ni als 
fons i les col.leccions que s'hi conserven. 

El conjunt del patrimoni fotogràfic d'una localitat sol depassar les fronteres territorials 
municipals i també la llista de fotògrafs locals. Aquest fet ens obliga a situar-nos pel damunt 
d'allò que es conserva als nostres centres d'arxiu com a documents estrictament fotogràfics i 
d'allò que coneixem de manera immediata. Així mateix, la indocumentació de moltes fotogra-
fies fruit d'una simple valoració estètica del seu contingut o d'una valoració derivada del seu 
ús immediat es converteix, a vegades, en una constant i ens porta a considerar les edicions 
i els altres usos no fotogràfics d'aquestes imatges com a eines indispensables per a la seva 
documentació. La relació entre fotografia i impremta és estreta tal com assenyala Jordi 
Mestre i, per altra banda, les mateixes edicions, a vegades, són els únics elements de què 
disposem per detectar l'existència d'una fotografia i per conduir-nos a la recerca de l'original. 
Aquest fet s'agreuja en el cas de fons fotogràfics de tipus periodístic (fons de reporters, fons 
fotogràfics de publicacions) en els quals les imatges estan concebudes per a la seva publi-
cació i que només tenen sentit en el marc de la premsa, amb la qual cosa no es pot desvin-
cular la descripció del document de la seva edició. 

La realitat dels documents fotogràfics que es conserven als nostres arxius ens mostra 
multiplicitat de suports i de procediments, diversitat de materials, duplicitat d'autors i, el més 
important, de continguts iconogràfics. Aquesta situació d'heterogeneïtat dels documents 
fotogràfics i de repetició d'informacions iconogràfiques s'intensifica a mesura que provem de 
tenir una visió més global. Això, al costat de la constatació del valor i de la importància de les 
edicions d'imatges fotogràfiques i del reconeixement del valor informatiu dels documents 
audiovisuals, fa que ens es trobem immersos en un context en què la imatge i la informació 
relativa a aquesta són la punta de l'iceberg dels conjunts de documents fotogràfics que con-
servem als arxius. Davant d'això, l'arxiver es veu en el repte d'oferir aquesta informació ico-
nogràfica sigui quina sigui la seva procedència, suport o format. 

Aquests continguts iconogràfics són generalment l'element invariable en les nostres recer-
ques, sobretot en centres d'arxiu no especialitzats, i sovint també són allò que reclamen els 
usuaris, amb independència del document en què estigui suportada aquella imatge. Al mateix 
temps, aquests continguts iconogràfics, manllevats de la seva base documental, o amb una 
base no fotogràfica són també la punta de l'iceberg que ens ha de permetre el coneixement 
i la recuperació dels documents fotogràfics i de tot allò que es vincula a aquests. 

2. L'opció d'un registre de la imatge vinculada a un registre de documents. 

En qualsevol registre de documents fotogràfics pertanyents a un fons, col.lecció o, fins i 
tot, en el registre i la descripció de fotografies aïllades hi ha uns conceptes, uns camps que 
són essencials i necessaris per a la definició dels continguts iconogràfics de la imatge i que 
són independents del document en què se suporten (títol i descripció del contingut de la 
imatge, autor i datació). Al costat d'aquests conceptes que es deriven de la visió de la 
substància de la fotografia hi ha els conceptes que estan totalment determinats pel docu-
ment físic que la sustenta (suport, procediment, mides, estat, inclusió d'informacions com-
plementàries per a la seva documentació com inscripcions, segells, etc.) i que per 
descomptat també informen complementàriament sobre l'autoria i la datació de la imatge. 
Paral.lelament a la descripció física dels documents fotogràfics que contenen la imatge, 
qualsevol registre i descripció arxivística incorpora aquella informació referent a la naturale-
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sa de la imatge, a la seva relació amb altres documents similars i a la seva provinença i loca-
lització. Finalment, hi ha un altre nivell en què es considera tot allò relacionat amb l'edició de 
la imatge fotogràfica que es descriu i que observa uns continguts marcats per les descrip-
cions bibliogràfiques. 

L'opció que es presenta té com a objectiu registrar el màxim d'informació i de documen-
tació relatives a una única imatge en una mateixa fitxa descriptiva. La intenció és oferir als 
usuaris d'un centre d'arxiu el màxim d'informació sobre un contingut visual concret, a partir 
del qual es podran detectar tots els documents que es coneixen en relació amb aquella imat-
ge fotogràfica. A més d'aquest objectiu lligat a una oferta informativa i documental tan àmplia 
com sigui possible, el registre d'imatges, lligat al registre de documents i al d'edicions, ens 
aporta un important instrument de control de la documentació, tant d'aquella que es custodia 
en el centre d'arxiu que fa efectiu el registre com d'aquella que es conserva en altres entitats 
i institucions. Aquesta fitxa descriptiva vòl ser tant una base de dades de documents i d'infor-
mació visual com una eina de control i de recuperació d'un patrimoni fotogràfic concret. 
L'esforç integrador que es deriva d'aquesta proposta es troba -en una línia de concepció dels 
serveis d'arxiu com a centres d'informació, de documentació, de tutela i de difusió del patri-
moni visual en les seves diverses formes documentals. 

Aquesta fitxa descriptiva és potser més idònia per a·col.leccions de documents fotogràfics 
dispersos que per a fons fotogràfics d'autors concrets que conservin els documents principals. 
S' ha desestimat l'opció d'un registre de documents principals, en el qual es descrivís el con-
tingut d'aquest i del seu suport, i a aquest es vinculessin els altres, per dues raons. Per una 
banda, per la dificultat de detectar els documents ·principals· (llevat d'aquells casos de fons 
homogenis d'autors). I per l'altra, per la limitació que generalment tenen aquests tipus d'op-
cions a l'hora de sumar informació molt diversa. 

Som conscients, també, que cada fons o col.lecció requereix unes necessitats descripti-
ves específiques d'acord amb el seu volum, el tipus de productor i també d'acord amb altres 
elements més vinculats a l'ús potencial d'aquests documents com a font d'informació. 

Resumint, la fitxa descriptiva que es proposa respon a la voluntat i a la necessitat que els 
arxius siguin centres de subministrament, de recepció i de preservaCió d'informació i de docu-
mentació fotogràfica. Centres que aportin una visió i una informació integral sobre el patrimoni 
documental que està sota la seva responsabilitat o que constitueix el seu c~ntre d'interès. 
Una fitxa que respon a la situació de diversitat, multiplicitat i desconnexió de suports docu-
mentals referents a una mateixa imatge fotogràfica i a la necessitat de disposar d'un instru-
ment de control de la documentació, de la seva autoria i de la seva provinença. Després de 
constatar que el patrimoni fotogràfic local depassa els límits territorials i que té pèrdues i lla-
cunes documentals i informatives importants es requereix una visió per sobre de la que ens 
ofereixen les fotografies estrictes. Per tot això, hem optat per la fitxa descriptiva que ara expo-
sarem i que en molts aspectes és encara un esborrany. 

3. La fitxa descriptiva. Una proposta a desenvolupar. 

La fitxa que proposem constitueix un primer esquema i es compon de tres parts: La prime-
ra es concentra a descriure el contingut de la imatge fotogràfica observada. La segona es con-
centra en la descripció dels diversos documents fotogràfics que contenen aquesta imatge. I la 
tercera es concentra a descriure les edicions en les quals ha aparegut aquesta imatge. Aquesta 
estructura ens ha de permetre poder omplir un registre d'imatge tant a partir d'un document 
fotogràfic com d'una edició, alhora que també permet registrar imatges a partir de documents 
conservats en altres entitats i institucions, però que pel seu contingut són del nostre interès. 
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3.1 La primera part. La descripció de la imatge. 

Aquesta part es concreta a registrar i descriure el contingut d'una imatge que hem pogut 
observar en qualsevol tipus de document fotogràfic o d'edició, i es compon dels camps o 
grups de camps següents: 

1- Número de registre de la imatge: s'atorgarà a cada imatge un número que anirà de 1'1 
a l'infinit i que serà totalment independent del número de registre de documents. 

2- Imatges relac!onades: per a cada imatge es determinarà la relació, en el cas que hi 
sigui , amb d'altres. Es a dir, es dirà si es tracta d'una imatge solta, d'una imatge associada a 
una altra o si es tracta d'una imatge que forma part d'un reportatge. 

3- Número de registre de les altres imatges vinculades a la que es descriu: només s'om-
plirà en el cas que en el camp anterior s'hagi donat l'opció imatge associada o l'opció repor-
tatge. 

4- Títol de la imatge: aquí es farà una anàlisi del contingut iconogràfic de la imatge que 
respondrà a les preguntes qui, què, com, on i quan. En el cas d'imatges de paisatge també 
ens farem la pregunta des d'on, i delimitarem els espais fotografiats al màxim. 

5- Títol formal: moltes fotografies aporten informació manuscrita en la mateixa imatge, la 
qual el mateix fotògraf va escriure a sobre del negatiu. Aquest camp pretén registrar aquesta 
informació en l'àmbit de la imatge. 

6- Datació: amb aquesta denominació, agrupem tres camps que ens han de permetre 
registrar la informació en forma de data aproximada, d'any o de la data exacta. L'objectiu d'a-
questa distinció és facilitar una millor recerca i explotació de la informació. 

7- Autor: en aquest camp s'hi registrarà l'autoria de la imatge. 
8- Descriptors: aquest camp ha d'expressar els conceptes que es deriven de l'anàlisi ico-

nogràfica de la imatge en forma de paraules o grups de paraules. Caldrà decidir quins des-
criptors s'utilitzen. També caldrà decidir si ens limitarem a una relació alfabètica de descriptors 
o si s'elaborarà un tesaurus o, fins i tot, si se n'adoptarà un dels existents. 

Aquest camp requereix una important reflexió prèvia i l'adopció d'una sistemàtica a seguir. 
De tota manera el tema dels descriptors és un element que s'ha de treballar. 

3.2 La segona part. La descripció dels documents. 

Aquesta part es concreta a registrar i descriure els diferents documents fotogràfics que 
inclouen la imatge iconogràfica. El registre que proposem ens ha de permetre integrar tants 
documel)tS com coneguem en relació amb una imatge, sigui quina sigui la seva ubicació i 
suport. Es essencial que aquesta part de la fitxa permeti descriure i controlar la localització 
de tots els documents fotogràfics que es conserven en el centre d'arxiu que fa el registre. 
Aquesta part es compon dels camps següents: 

1- Suport document/tipus document: aquí es definirà el més exhaustivament possible el 
document fotogràfic que registrem, en concret les seves dades físiques corresponents al tipus 
de suport i al procediment fotogràfic utilitzat, sempre que es conegui aquesta informació. 

2- Format: aquí es descriurà la mida del document. 
3- Color: aquí es descriurà el color del document registrat. 
4- Núm. de registre: aquest número serà el que atorgui cada centre d'arxiu al document 

que es descriu. No s'ha previst un camp específic per a la numeració antiga dels documents 
fotogràfics. Aquesta opció respon a la voluntat d'evitar l'ús d'excessius números de registre. 

5- Provinença: cada document que es descriu ha estat produït, reunit i/o conservat per 
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diverses persones o entitats. Així, en aquest camp, s'enregistraran les persones o entitats que 
han fet aquesta tasca de producció, reunió i/o conservació. 

6- Localització: en aquest camp, es registrarà la persona o organisme que conserva aquell 
document. 

7- Signatura topogràfica: aquest camp indicarà la ubicació física del document, i, òbvia-
ment, només s'emplenarà en els casos en què el centre d'arxiu que fa el registre conservi el 
document que es descriu. 

8- Editor: aquest camp s'emplenarà quan allò que descrivim sigui un document fotogràfic 
fet amb procediments fotomecànics i hi constarà el nom de l'editor o la denominació genèri-
ca de l'edició. 

9- Informació complementària: com diu el nom del camp, aquest, ens ha de permetre 
registrar informació complementària que no es pot incloure en cap dels altres camps. 

3.3 La tercera part. La descripció de les edicions. 

En aquesta part, es registraran les edicions que inclouen la imatge descrita en la primera 
part de fitxa. Aquesta descripció ens aporta tres avantatges: El primer és la possibilitat de tenir 
una base per a la recerca i per a la recuperació de documents fotogràfics, bàsicament antics, 
que no es conserven al centre d'arxiu que fa el registre o, si més no, ens permet conèixer-ne 
l'existència. El segon avantatge és que permet controlar la publicació d'imatges, tant en edi-
cions contemporànies a la imatge com en edicions actuals. El tercer avantatge, derivat de 
l'anterior, és que la descripció de les publicacions d'una determinada imatge ens permet fer 
l'historial dels usos d'aquell document. 

En aquesta part de la fitxa podem registrar tantes publicacions com coneguem en relació 
a una imatge determinada. Aquest tercer apartat de la fitxa descriptiva que proposem és molt 
útil per al registre de fons fotogràfics de fotoperiodistes o de premsa, ja que permet agrupar 
en una sola fitxa d'imatge totes les seves edicions. Per altra banda, permet contextualitzar les 
imatges que, vistes aïlladament en forma de document fotogràfic, sovint resulten mudes als 
ulls de l'arxiver. Aquesta tercera part es compon dels camps següents: 

1- Edicions /document editat: en aquest camp hi descriurem el títol de la publicació, sigui 
del tipus que sigui (cartell, programa de festa major, llibre, revista, diari, carpetes d'imatges, 
etc.) Si és una publicació periòdica també hi registrarem el número. 

2- Datació: en aquest camp s'hi observaran els mateixos criteris que en la part primera de 
la fitxa. 

3- Pàgina: pàgina de l'edició en la qual apareix la imatge fotogràfica. 
4- Núm. de registre: aquest camp és per al número de registre de l'edició en el cas que 

en tingui. 
5- Provinença: en aquest camp, s'hi observaran els mateixos criteris que en la part sego-

na de la fitxa. 
6- Localització: en aquest camp, s'hi observaran els mateixos criteris que en la part sego-

na de la fitxa. 
7- Signatura topogràfica: en aquest camp, s'hi observaran els mateixos criteris que en la 

part segona de la fitxa. 
8- Informació complementària: si registrem premsa, i en el supòsit que la imatge tingui un 

peu de foto o formi part d'una notícia, potser hauríem de preveure que aquest camp inclogués 
un regest del text vinculat a la imatge. 

No cal esperar a tenir una autèntica fotografia per registrar un contingut iconogràfic alta-
ment valorat. Hi ha unes necessitats informatives a cobrir i, tristament, unes llacunes impor-
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tants de documents fotogràfics. Per aquest motiu no hem de renunciar a incorporar totes les 
informacions iconogràfiques que sota l'aparença de fotografies editades també formen part 
del patrimoni documental, malgrat que no tingu_in el seu corresponent document fotogràfic, o 
malgrat que no es conservin en el centre d'arxiu que en fa el registre. 

Amb la visió d'un patrimoni fotogràfic que inclogui tot tipus de documents fotogràfics i d'e-
dicions sigui quina sigui la seva provinença, sembla que es fa necessària una intercomunica-
ció entre entitats que conserven fotografies, que integri una xarxa de coneixement i 
d'informació d'aquests documents tan fonamentals. 
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RESUM EN 

La primera parte de esta comunicación desarrolla los motivos que han llevado a plantearse la opción de un 
registro de imagenes (en el sentido de contenidos iconograficos sustentades en diversos documentes fotografi-
cos) integrado en un conjunto de registres de documentes fotograficos y de ediciones. Las razones que han con-
ducido a esta propuesta nacen de la practica de registro y descripción de los documentes fotograficos en centros 
de archivo, de la constatación de la existencia de una gran diversidad y multiplicidad de soportes y de procedi-
mientos fotograficos y fotomecanicos que en la practica cuentan con unos mismos contenidos visuales, y también 
de la observación de una cantidad importante de imagenes fotograficas, que a menudo complementan y docu-
mentan las informaciones relativas a los documentes fotograficos estrictes, en ediciones antiguas y modernas. 
Junto a esto, se ha considerado el hecho de que en las tareas de recuperación del patrimonio fotografico es esen-
cial adoptar una perspectiva que nos sitúe por encima de los documentes que tenemos y que conocemos de forma 
inmediata. 

Una vez expuestos los principales motivos que justifican la opción de un registro integral de imagenes, de 
documentes fotograficos y de ediciones, se pasa a describir los elementos que han llevado a dividir el conjunto de 
conceptes relacionades con los documentes fotograficos en estas tres categorías. Así, este registro integral sepa-
ra los contenidos de los documentes y procedimientos y de las ediciones. El objetivo es construir una piramide que 
aglutine todos los documentes y la información relativa a éstos a partir de un vértice que es coincidente en todos 
los documentes, tanto en los fotograficos como en los editados: los conceptes que describen la imagen, su auto-
ria y su cronologia. 

La tercera parte de la ponencia desgrana, de manera sencilla, los conceptes y campos de los tres apartades 
que integran la ficha descriptiva de imagenes, documentes y ediciones. La propuesta que presentamos procura 
reuni r distintes registres de documentes bajo la perspectiva de los contenidos iconograficos de una imagen foto-
grafica, de su autor y de su datación, elementos que dan unicidad a todas las demas informaciones. 

La propuesta se enmarca en la línea de considerar los servicios de archivo como centros de suministro, de 
recepción y de preservación de información y de documentación fotografica, y tiene la voluntad de ser un instru-
mento para el conocimiento, para el control y para la recuperación del patrimonio documental en imagen tija, inde-
pendientemente de cual sea la procedencia, el soporte, el formato o la localización de los documentes. 

RÉSUMÉ 

La première partie de cette communication développe les motifs qui ont conduit à envisager un registre d'i-
mages (au sens de contenus iconographiques reposant sur divers documents photographiques) composé d'un 
ensemble de registres de documents photographiques et d'éditions. Ces motifs naissent de la pratique de l'enre-
gistrament et de la description des documents photographiques dans divers centres d'archives; de la constatation 
de l'existence d'une grande variété de supports et de procédés photographiques et photomécaniques différents 
qui, dans la pratique, ont les mêmes contenus visuals; et de l'observation, également, d'une grande quantité d'i-
mages photographiques qui souvent complètent et illustrent les informations relatives aux documents photograp-
hiques au sens strict, tant dans des éditions modernes qu'anciennes. Finalement, nous avons pris en compte le 
fait que les taches de récupération du patrimoine photographique sont essentielles pour dépasser l'immédiateté et 
prendre de la hauteur par rapport aux documents que nous connaissons. 

Exposés les motifs principaux ayant conduit à choisir un registre intégral d'images, documents photographi-
ques et éditions, on passe à la description des éléments justifiant la répartition des concepts relatifs aux documents 
photographiques en trois catégories. Ce registre intégral établit en effet u ne séparation entre contenus, documents 
et procédés, et éditions. L'objectif est de construire une pyramide agglutinant tous les documents, ainsi que les 
informations les concernant, en partant d'un sommet qui coïncide pour tous les documents, photographiques ou 
édités: les concepts qui décrivent l'image, l'auteur et la chronologie. 

La troisième partie de l'exposé énumère brièvement les concepts et domaines des trois parties constitutives 
de la fiche descriptiva des images, documents et éditions. Dans la proposition présentée, nous nous sommes effor-
cés de réunir divers registres de documents dans la perspectiva des contenus iconographiques d'une image pho-
tographique, de son auteur et de sa datation, éléments qui donnent une unicité au reste des informations. 

La proposition s'inscrit dans la ligne suivante: considérer les archives comme des centres d'approvisionne-
ment, de réception et de préservation de l'information et de la documentation photographique; elle se veut un 
instrument de connaissance, de controle et de récupération du patrimoine documentaire d'images fixes, quels 
que soient la provenance, le support, le format ou l'emplacement des documents. 
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SUM MARY 

The first part of this presentation develops the reasons which led to the decision to study the option of an image 
registry (in the sense of iconographic contents based on various photographic documents) integrated in a series of 
registries of photographic documents and editions. The reasons which led to this proposa! are based on the prac-
tica of registering and describing photo documents in archiving centres. They also lie in the verification of the exis-
tence of a great diversity and multiplicity of photographic and photomechanic supports and procedures which in 
practica contain the same visual contents, and in the observation of a large amount of photographic images which 
often complement and document the information relating to strict photographic documents in both oid and modern 
editions. In addition, we have considered the fact that in the task of recovering our photographic heritage it is essen-
tial to adopt a perspectiva which places us above the documents at our disposa! and of which we have immedia-
ta knowledge. 

Once the main reasons justifying the choice of a registry integrating images, photographic documents and adi-
tions are set out, we go on to describe the elements used to separata the concepts relating to the photographic 
documents in these three categories. Thus, this integral registry separates the contents from documents and pro-
cedures and from editions. The goal is to build a pyramid encompassing all the documents and the information rela-
ting to them on a vertex which is consistent throughout all the documents, both photographic and publ ished: the 
concepts describing the image, its author and its chronology. 

The third part of the presentation reports in a simple fashion the concepts and fields which make up the three 
parts of the descriptiva file of images, documents and editions. The proposa! which we submit attempts to bring 
together various document registries under the perspectiva of the iconographic contents of a photographic image, 
its author and its dating, elements which provide uniqueness to all the rest of the information. 

The proposa! considers archive services as centres for the supply, reception and preservation of photographic 
information and documentation, and its goa! is to become an instrument for knowledge, control and recovery of the 
documentary heritage in still images, whatever the origin, support, format or location of the documents. 
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EL TRACTAMENT DEL FONS D'IMATGES DE L'ARXIU MUNICIPAL DE ROSES 
Josep M. Barris i Ruset I Lluís Buscató i Somoza I Gemma Vieyra i Bosch 

Arxiu Municipal de Roses 

1. Introducció. 

El tractament de les col·leccions d'imatges que existeixen en molts arxius, museus i d'al-
tres centres especialitzats en la conservació i la difusió del patrimoni visual ha topat usual-
ment amb el problema econòmic, en l'esforç que suposa una inversió en equipament 
informàtic i en les despeses de personal que cal afrontar. 

Les ratlles que segueixen volen exposar el procés de creació del sistema de tractament 
dels fons d'imatges existents a l'Arxiu Municipal de Roses (AMR), erigit a partir d'unes pre-
misses clares i concises i d'uns objectius que, sense renunciar a una actuació solvent i serio-
sa, han tendit a formular uns processos de treball abastables per a la major part d'arxius del 
nostre país. L'avenç en el tractament de col ·leccions d'imatges, sobretot a partir de la multi-
plicació d'experiències arreu, permet passar per alt problemes que altres professionals han 
solventat i centrar, conseqüentment, els treballs preliminars en altres aspectes com, per 
exemple, l'adequació del nostre sistema de descripció a les altres experiències en la recupe-
ració del patrimoni fotogràfic que existeixen a l'àmbit territorial en el qual intervenim. L'anàlisi 
d'altres experiències, a més, permet estudiar com s'han solucionat problemes que nosaltres 
no haurem de tenir i, per tant, centrar la nostra atenció en millorar d'altres aspectes. 

2. La recuperació del patrimoni fotogràfic a Roses. Un estat de la qüestió. 

Roses compta amb una tradició en la recuperació del seu patrimoni fotogràfic que arrenca 
de la restauració dels ajuntaments democràtics el 1979 i la subsegüent posada en valor de la 
necessitat de recuperar la memòria històrica de molts aspectes de la vida del poble que havien 
estat menystinguts, en el millor dels casos, o omesos, més usualment, per la dictadura fran-
quista. De fet, no és una tradició especialment destacable quantitativament, però sí que ha 
permès efectuar una valuosíssima labor de salvació de moltes imatges que fins aleshores res-
taven oblidades a les golfes de moltes cases de la població. Aquesta voluntat preservacionista 
ha estat impulsada, com en molts d'altres llocs, per diverses persones particulars que general-
ment han treballat aïlladament o bé han format petits grups de treball de 2 o 3 membres. Com 
veurem més endavant, són precisament els components cooperativistes, d'ajuda mútua i de l'or-
ganització del treball, que poden distingir el cas de Roses d'altres poblacions de l'entorn. 

El fruit d'aquest procés de recerca d'imatges de Roses ha estat la formació de dues grans 
col·leccions que han permès recuperar un percentatge molt elevat del patrimoni fotogràfic 
rosinc. En síntesi, aquestes col·leccions són les següents1: 

a) Col·lecció Casellas-Giró-Juanola. Aplec de fotografies originals en suport paper (ente-
nent per original, primera còpia de negatiu) o còpies fotogràfiques actuals d'originals en 
paper. Si bé aquestes tres senyores tenen cadascuna les seves pròpies fotografies, el seu 
treball és conjunt i les tres col·leccions particulars en formen una de sola. En total , es tracta 
d'una col·lecció de 4.000-5.000 imatges que abasten un període cronològic situat entre 1874 
i 1980. El seu treball s'inicià pels volts de 1981-1983. 

b) Col·lecció Boix-Pàramo. Formada exclusivament per imatges postals. El seu volum és 
d'unes 2.000 fotografies, encara que la col ·lecció completa de Boix és d'unes 30.000 imatges, 
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mentre que el nombre de postals de Pàramo és d'unes 900. Cada membre té les seves pos-
tals, moltes de les quals estan duplicades. Hom treballa en col·laboració adquirint imatges 
que l'altre membre de la col ·lecció no té. D'aquesta forma, hom cita indistintament la marca 
CoJ.Jecció Boix-Pàramo en les publicacions on apareixen reproduïdes algunes de les seves 
postals. L'abast cronològic de la col·lecció és de 1902 fins a l'actualitat. Quantitativament, els 
fotògrafs més presents són ATV, Valentí Fargnoli , Roisin, Benet Fonolleras, Meli, Mauri o 
Esquirol. Boix començà la seva col·lecció el 1950 i el tema Roses, de manera específica, el 
1981. Carles Pàramo inicià la recuperació de postals a l'entorn de 1980, encara que la recer-
ca en fires d'abast estatal i internacional data a partir de 1983-1984. 

Per contra, des de l'ajuntament de Roses -cal recordar que, a diferència d'altres pobla-
cions, és la primera empresa de la ciutat - mai s'havia incidit en la formació més o menys diri-
gida d'una col·lecció d'imatges històriques que permetés oferir un servei públic de 
documentació visual del passat de la vila. Aquesta funció l'han efectuada bàsicament i desin-
teressadament Joan Boix i Carles Pàramo, posant a disposició dels investigadors el seu capi-
tal fotogràfic tantes vegades com ha calgut, o bé donant a conèixer el seu esforç mitjançant 
la realització d'exposicions públiques, faceta en la qual també han excel·lit Mariona Giró, 
Isabel Juanola i Marina Casellas2. Per tant, aquestes dues col·leccions han estat i són el refe-
rent quan hom parla de recuperació del patrimoni fotogràfic de Roses. 

No és fins a dates més recents que l'administració pública s'ha afegit a aquest procés. 
L'element clau ha estat l'AMA, que ha esdevingut, d'una banda, un centre canalitzador i/o 
aglutinador entre l'activitat d'aquests grups de treball i els investigadors o editors necessitats 
d'imatges, i ha iniciat, d'altra part, una política de captació de col ·leccions privades que roma-
nien en l'anonimat i que, en alguns casos, eren inaccesibles pels mitjans tradicionals. Aquest 
estat de coses ha permès que qualsevol fotografia sigui accessible, independentment de qui 
la conservi, gràcies al paper de l'arxiu municipal com a òrgan de control del patrimoni fotogrà-
fic local. 

Aquest model de gestió o funcionament compartit entre l'esfera privada i l'administració 
pública presenta uns avantatges evidents (accés a moltes col ·leccions particulars difícilment 
abastables per un arxiu, accés a fotografies excloses dels circuits de difusió tradicionals - p.e. 
imatges familiars-, disponibilitat d'imatges de multitud de procedències, bon coneixement del 
territori i de les persones, centralització de les demandes existents). D'altra part, cal citar els 
problemes típics derivats de la descentralització física de les imatges i de la seva titularitat. 

3. L'anàlisi de la situació inicial. 

Abans de començar la intervenció arxivística en les diferents col·leccions d'imatges, es va 
procedir a una valoració dels materials existents per tal de definir el sistema de treball i l'uti-
llatge informàtic més adients, atès que les seves característiques tècniques, els seus reque-
riments documentals i la fórmula d'ingrés a l'AMA havien d'afectar necessàriament la presa 
de decisions i actuacions futures sobre com s'havien de tractar tècnicament. En síntesi, les 
quatre col·leccions més importants que s'havien de tractar presentaven els següents trets: 

- Col·lecció municipal. Integrada per més de 4.000 imatges, les dades extremes de les 
quals abastaven el període 1950, aproximadament, fins a l'actualitat. Els suports predomi-
nants són el negatiu i el paper, encara que darrerament s'ha incrementat bastant el suport dia-
positiva. De temàtica variada i poc uniforme, predominen les imatges d'actes protocolaris i 
festius, així com les vistes generals i panoràmiques de la població. 
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- Col·lecció Punt Diari. Donació composta de 718 fotografies en suport paper, moltes de 
les quals incorporen valuoses informacions al dors sobre l'autor, la data, el lloc i l'acte per 
documentar-les. Datades entre 1979 i 1987. 

- Col·lecció Coll. Ingressada en l'acte de donació efectuat el 12 de maig de 1996. Està 
composta per 1.077 imatges, el suport més general de les quals és la placa de vidre (917). 
D'aquestes, 732 són estereoscòpiques. Les dates extremes d'aquesta col·lecció són 1910-
1945, aproximadament. El conjunt documental no presentava signes d'organització. Una part 
important dels originals tenien greus problemes de metal·lització de l'emulsió de gelatina. 
Com és usual, també, la presència de fongs. estava assegurada, atesos els components orgà-
nics propis de la mateixa emulsió. Un problema afegit, derivat dels processos de presa de la 
imatge i de les característiques, tant de les plaques com dels sistemes d'avaluació de la llum, 
és l'alta densitat de moltes fotografies. Actualment, la titularitat de les fotografies és munici-
pal, mentre que se salva el dret a la propietat intel·lectual a favor de la família donant3, enca-
ra que els beneficis econòmics que poguessin reportar són reinvertits en el propi tractament 
del fons. 

- Col·lecció Reixach. Disponible des del 23 de maig de 1996 i formada per 329 imatges 
datades entre 1882 i 1915 aproximadament. En aquest cas, únicament es tracta de la cessió 
dels drets de reproducció i utilització de les imatges, fet pel quaii'AMR no disposa dels origi-
nals en paper que resten en mans dels seus propietaris4. L'estat de conservació dels originals 
es veu afectat pel seu encolatge en un àlbum de fotografies i per gravíssims problemes quí-
mics de blanqueig, que afectaven greument la seva visualització per la pèrdua d'informació 
de les fotografies. 

A més a més, preveièrem que en un futur poguesin ingressar les esmentades col·leccions 
particulars de Boix-Pàramo i Casellas-Giró-Juanola, encara que només fossin reproduccions 
en suport magnetoòptic. 

L'anàlisi de les característiques de cada col·lecció permeteren establir dues premisses 
fonamentals: 

- Necessitat de reduir totes les imatges a un suport comú, que permetés treballar sense 
tenir en compte l'original -atès el seu estat de conservació-, car presentaven diferències de 
suport i d'adscripció legal. 

- Atès el nombre actual de fotografies, prendre com a unitat de descripció la imatge indi-
vidual , encara que incorporant el concepte d'agrupació documental complexa o reportatges 
per tal de disposar de diferents nivells de recerca. 

4. Objectius. 

La definició de molts dels objectius pot ésser comuna a d'altres experiències que s'han 
presentat anteriorment en aquest mateix congrés6: la necessitat d'incidir decididament en la 
conservació del patrimoni fotogràfic, l'obtenció d'un catàleg de totes les imatges disponibles, 
l'accés ràpid i còmode a les imatges requerides pels diferents usuaris, etc. Tanmateix, el plan-
tejament inicial s'orientava també envers una altra categoria de finalitats. De manera resumi-
da, els punts bàsics són els següents: 

- Implantació d'una metodologia d'intervenció vàlida per a qualsevol col·lecció d'imatges, 
que inclogués tant uns estàndards referents als procediments tècnics (definició de suports de 
substitució i de treball) com arxivístics (definició d'una plataforma de descripció). 
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-Creació d'una aplicació informàtica de registre, descripció i recuperació de fotografies7 , 

que, alhora, fos suficientment flexible per documentar a diferents nivells de profunditat diver-
sos tipus d'imatges (històriques, administratives, periodístiques, etc.)8. 

- Creació de l'esmentada eina informàtica a partir d'un producte de mercat suficientment 
extès que permetés, d'una banda, utilitzar els recursos humans del propi AMA i de l'ajunta-
ment (autoproducció i actualització del sistema, transferibilitat de les dades) i, en segon lloc, 
reduir els costos econòmics de l'actuació, premissa dissortadament sempre present. 

- Possibilitat de maximitzar la difusió de les col·leccions fotogràfiques custodiades per 
l'AMA a través de la intranet de la pròpia institució i, fins i tot, mitjançant internet, fet pel qual 
era imprescindible d'antuvi haver definit els esmentats suports de substitució i usar un entorn 
ofimàtic fàcilment transferible al llenguatge de programació pertinent. 

5. Metodologia emprada. 

Les diferents fases del procés de tractament del fons d'imatges de l'AMA, des del moment 
de la recepció de cada col·lecció fins a l'obertura de la consulta al públic, han estat presidi-
des per diferents iniciatives dirigides a garantir el control de les imatges per tal de facilitar-ne 
l'accés i la difusió posteriors. 

Immediatament a l' entrada a l'arxiu de les col·leccions Aeixach i Coll es procedí a inven-
tariar els originals per tal d'organitzar la primera intervenció, és a dir, la reproducció de totes 
les imatges en un nou suport. Es registraren totes les unitats documentals, prenent com a 
base cada imatge, entesa com a document que conté la representació d'un fragment de la 
realitat. En el cas de la col ·lecció Reixach s'estableix un paral·lelisme exacte entre el nombre 
de fotografies originals i les imatges registrades. Pel que fa a la col·lecció Coll la situació era 
diferent, atès que existia un decalatge entre el nombre total d'imatges i les plaques de vidre, 
ja que s'ha donat la circumstància de plaques estereoscòpiques que contenen dues imatges 
diferents. Amb tot, a cada unitat física se li ha atorgat una signatura topogràfica en relació al 
sistema d'emmagatzematge original. Aquest criteri d'identificació s'ha establert per tal de res-
pectar l'ordre original que hi pogués haver en les col·leccions. Amb conseqüència, s'han adju-
dicat signatures topogràfiques a cadascun dels successius suports per tal de localitzar-los. 
D'aquesta manera, cada registre disposa d'un nombre variable de signatures topogràfiques 
que permeten localitzar la imatge en diferents suports. 

Al mateix temps que es realitzaven les operacions de registre, tingué lloc una primera 
intervenció preventiva sobre les plaques de vidre, que foren netejades i protegides amb un 
embolcalli especial per evitar fractures o ratlladures i emmagatzemades en unes capses 
especials. Amb tot, les capses originals, coetànies de les plaques de vidre, s'han conservat 
com a mostra i documentació del tipus i de la marca comercial de les mateixes plaques de 
vidre. 

Un cop analitzades i sospesades les perspectives de futur pel que fa a gestió i ús del fons 
d'imatges es considerà la necessitat de disposar de dos suports de substitució. Aquesta dupli-
citat es deu al fet que, individualment, cadascun dels suports seleccionats dóna resposta a 
necessitats diferents, però insuficients globalment, mentre que, en conjunt, es complementen 
i cobreixen totes les expectatives. Així, d'una banda, els clàssics negatius són l'eina més 
adient en el cas de donar resposta immediata a requeriments de reproducció, sobretot en el 
cas dels usuaris de carrer, més o menys especialitzats, que sol·liciten còpies d'imatges des-
prés de la consulta del fons. I, d'altra banda, el suport digital és el mitjà adequat per adaptar-
se a les actuals tendències tecnològiques pel que fa a la difusió i la reprografia. Pensem, per 
exemple, en internet, en la creació de cdroms promocionals, la comunicació amb empreses 
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d'edició, en processos de restauració digital dels continguts, etc. Igualment, i com a primera 
necessitat, les imatges digitalitzades han estat inserides en l'aplicació informàtica dissenyada 
per gestionar el fons d'imatges. Per tant, la unificació del suport de les imatges de les dues 
col·leccions garantia la seva conservació (plaques de vidre pel que fa a la col ·lecció Coll i 
reproduccions sobre paper en el cas de la col·lecció Reixach) i la flexibilitat d'ús del fons en 
el futur. 

La primera fase del procés de producció de nous suports ha estat la reproducció de les 
imatges en negatius de llarga durada. Ateses les característiques tècniques de les fotografies, 
s'optà per una pel·lícula de baixa sensibilitat (Agfa 25 ASA), que es caracteritza per una 
presència molt reduïda de gra, la qual cosa reverteix en un alt grau de definició de la imatge. 
En el cas de les plaques estereoscòpiques, només s'ha reproduït la imatge que presentava 
un millor estat de conservació. En la reproducció de les plaques de vidre negatives ha estat 
aplicat un procés químic d'inversió perquè la imatge resultant fos positiva. 

Els nous negatius han estat individualitzats amb un número que configura un altre nivell 
de la signatura topogràfica de la imatge. Així, els negatius s'identifiquen segons l'àlbum, el 
carret, la posició dins la fulla de negatius i el número d'imatge dins el carret. Els contactes 
resultants d'un primer revelat també han estat repertoriats amb una signatura de característi-
ques anàlogues. 

La següent intervenció fou la digitalització de les imatges, prenent com a material d'origen 
els nous negatius i procedint al seu escannejat. Les imatges s'han digitalitzat en format Kodak 
Photo CD, format, d'altra banda, que funciona com un estàndard de fet. En aquest cas, cada 
imatge també ha estat topografiada amb una signatura que inclou el número de CD (conven-
ció mundial que atorga un número únic a cada unitat) i la seva seqüència ordinal. 

El procés de producció dels suports de substitució fou contractat externament a empreses 
de reconegut prestigi tècnic. Aquesta fórmula estalviava a l'AMA haver de realitzar unes des-
peses en equipament que no podia afrontar. 

A partir de cada imatge novament reproduïda es procedí a la seva documentació. S'utilitzà 
una fitxa dividida en quatre àmbits de treball (identificació, descripció física, descripció icòni-
ca del contingut i cicle o currículum documental) que serà analitzada en profunditat en el 
següent apartat. Tot i que es contempla una unitat alternativa, el reportatge, entés com a con-
junt d'imatges que formen una unitat documental (representació d'activitats, objectes i sub-
jectes relacionats amb un mateix discurs acotat9), no és objecte d'una descripció particular, 
atès que, com s'ha especificat, es descriu imatge per imatge. A partir de la fitxa de cada imat-
ge es contempla la pertinença o no a un reportatge, el seu número identificatiu i la quantitat 
d'imatges que el componen. Finalment, cal emfasitzar que el sistema de documentació de les 
imatges ha tendit a cercar referents normalitzats (p.e. en l'ús de paraules clau mitjançant un 
tesau re o en la definició oficial dels noms de lloc) per tal que la influència subjectiva dels docu-
mentalistes fos mínima. 

Les tasques de documentació de les imatges han discorregut paral·leles a la darrera fase 
de disseny del programa informàtic destinat a gestionar el fons . D'aquesta manera, la coin-
cidència entre el disseny de la base de dades i la utilització de la mateixa ha propiciat l'ava-
luació immediata del producte i l'aplicació de solucions i modificacions constants. 

L'aplicació informàtica és un producte creat pel mateix personal de l'arxiu i es caracteritza 
per una labor prèvia important de conceptualització. El resultat és un programa que agilita 
l'accés a les diferents opcions de treball de manera que els usuaris gaudeixin d'una eina pràc-
tica i fàcil d'utlitzar. 

D'altra banda, un cop l'obtenció dels nous suports ha fet innecessària la manipulació dels 
originals, aquests han passat a una situació en la qual les necessitats de conservació es refe-
reixen no tant a la seva condició de document com a la d'objecte. Les fotografies que inte-
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gren la col·lecció Reixach han tornat a mans dels propietaris, adjuntant una sèrie de recoma-
nacions de conservació. Les plaques de vidre de la col·lecció Coll han passat a formar part 
del fons de l'arxiu i han estat objecte de les mesures bàsiques per garantir la seva perdura-
bilitat. 

6. Eleccions tecnològiques. 

L'elecció de la informàtica com a mitjà per gestionar el fons d'imatges de l'AMA, es deu 
a les prestacions que aquest tipus de tecnologia ofereix en tota mena d'índexs, com la 
capacitat d'emmagatzematge d'informació, la rapidesa en la utilització i obtenció de resul-
tats, la producció de dades noves, les possibilitats d'interconnexió del fons a nivell supra-
municipal, les possibilitats en el camp de la difusió, etc. Tot i tenir present la ràpida 
obsolescència d'aquest tipus de tecnologia, és indubtable que els beneficis superen els 
inconvenients i, per tant, actualment el seu ús en la intervenció arxivística no ofereix cap 
mena de dubte. 

Els mitjans tecnològics utilitzats en totes les tasques realitzades es caracteritzen per ser 
productes no propietaris, sinó d'ús generalitzat i àmpliament comercialitzats. L'equip que ha 
centralitzat totes les tasques realitzades sobre el fons d'imatges de l'arxiu és de la marca 
Hewlett Packard i està format per un ordinador Pentium 166, de 64 megues de memòria ram 
amb dos discos durs, de 1 '2 i 5 gigues respectivament, dotat d'un lector de cd rom de 16x de 
velocitat i connectat a un monitor ultra VGA de 17 polzades. La impressora és una HP model 
DeskJet 560C. Per assegurar la integritat de la informació acumulada i minimitzar riscos 
davant possibles pèrdues, a causa del tamany de la base de dades, s'ha optat per duplicar la 
base i guardar còpies de seguretat en el disc dur més gran, que prèviament ha estat frag-
mentat en dues unitats diferenciades. 

La base de dades dissenyada s'ha creat a partir del programa Access 97, element del 
paquet Microsoft Office. Per a la visualització de les imatges digitalitzades s'han fet servir els 
programes FotoShop i Microsoft Photo Editor. 

Malgrat ésser un equipament palpablement petit, ha demostrat que una inversió econò-
mica moderada pot permetre en l'actualitat una intervenció prou seriosa i amb garanties, 
abans només a l'abast d'institucions importants. 

7. La fitxa descriptiva. 

En tot procés d'organització i descripció de les col·leccions d'imatges, les anàlisis prèvies 
i els objectius establerts s'han de materialitzar a nivell arxivístic bàsicament en la fitxa marc 
de registre i descripció. Aquesta ha d'ésser l'element que permeti assolir els objectius gene-
rals de l'activitat pròpia d'un arxiu: conservar la documentació, identificar-la per tal de localit-
zar-la i fer-la accessible i, finalment, produir els instruments de treball necessaris per recollir 
la informació que contingui. És, per tant, l'element que materialitza bona part del treball previ 
de conceptualització del tipus d'intervenció que hom vol portar a terme en una·col·lecció de 
fotografies: és la plasmació dels objectius. 

Actualment, existeixen multitud d'experiències quant a la definició de la plataforma de des-
cripció utilitzada p~r molts arxius. D'entre l'ampli ventall de possibilitats optàrem per la pro-
posta que Maria Angels Suquet presentà el 199410. Bàsicament, es valorà la tasca de 
sistematització dels diversos àmbits de descripció i, al mateix temps, el fet que la fitxa de 
Suquet s'inseria en una tradició arxivística que ens semblà adequada al_s objectius genèrics 
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plantejats11 . 
L'organització de la fitxa descriptiva, doncs, segueix l'esquema assenyalat (veure el model 

en l'annex). La informació s'ha agrupat en quatre zones diferenciades, atenent el tipus d'in-
formació: 

1) Zona d'identificació. 
En aquest primer apartat, hom hi fa constar tots els elements que permeten identificar les 

imatges i integrar-les en el conjunt de l'arxiu. Conseqüentment, les dades bàsiques són el 
número de registre de la imatge i les diferents signatures topogràfiques corresponents a cada 
suport (placa de vidre, negatiu de substitució, contacte i localització en el disc magnetoòptic, 
còpies positives). Al mateix temps, la identificació de la imatge es completa amb totes les 
altres informacions destinades a relacionar la imatge amb la resta de la col-lecció o del fons 
de documentació. En aquest sentit, es preveu la localització d'imatges en el context d'un 
reportatge o bé com a document pertanyent a un expedient administratiu del propi ajuntament 
de Roses. 

2) Zona de descripció física. 
Anàlisi morfològica de la fotografia. Àmbit destinat a recuperar la informació referent al 

propi suport fotogràfic (estat de conservació, procediment fotogràfic original , color, format, dis-
posició, tractament de restauració efectuat i tipologia del document). Aquestes informacions 
tenen una utilitat evident en la gestió de les condicions de conservació de cada fotografia i per 
documentar diversos aspectes de la història de la fotografia. 

3) Zona de descripció documental. 
Zona destinada al buidatge dels continguts iconogràfics de la imatge en un doble nivell : 

anàlisi semàntica dels continguts i identificació dels referents1 2. En els diversos camps que la 
componen es procedeix a una minuciosa anàlisi iconogràfica de tots els elements que hi apa-
reixen d'una manera clara, concisa i objectiva. Evidentment, és l'apartat de la fi~a descripti-
va que requereix una major aportació de treball per part dels documentalistes. Es, per tant, 
imprescindible modular l'abast de la descripció i definir exactament el nivell de profunditat que 
hom necessita documentar. És fonamental distingir entre allò que és l'element principal , allò-
que realment volia retratar el fotògraf, i allò que és accessori , fet que comporta una determi-
nada organització dels camps d'informació per tal d'adequar el procés de documentació al 
mètode de buidatge. 

La gestió de la informació obtinguda de l'anàlisi semàntica de la imatge se sistematitzà 
mitjançant paraules clau. En concret s'utilitzà el llenguatge controlat basat en el tesaure 
SIMA 13, elaborat per Sílvia Domènech i Fernàndez, encara que convenientment adaptat a les 
necessitats específiques de l'AMA. En la indexació de l'element principal de la imatge (tema) 
s'ha usat el terme d'encapçalament corresponent del tesaure, mentre que la resta de parau-
les del llenguatge han servit per descriure tots els altres ítems o elements secundaris. 

Quant a la fixació dels referents, s'ha intentat també controlar la informació introduïda. En 
el cas dels noms de lloc, s'ha utilitzat el llistat de noms oficials de municipis i de les seves uni-
tats de població i de les entitats municipals descentralitzades publicades en l'ordre de 20 de 
desembre de 1988 del departament de Governació (DOGC número 11 01 , de 2 de febrer de 
1989). En el cas d'entitats i en els noms de persona, s'han recuperat en la forma ortogràfica 
actual. 

4) Zona Curricular. 
En aquest apartat, s'hi troba tota la història coneguda de la fotografia, tant pel que fa als 

aspectes administratius del document (forma d'accés, restriccions a la seva consulta o repro-
ducció) com a les utilitzacions externes de la imatge (publicacions, exposicions, edicions pos-
tals). A més, s'inclou un camp d'observacions que s'ha usat bàsicament per esmentar tota la 
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bibliografia emprada en les tasques de documentació dels continguts iconogràfics (semàntics 
i referencials) de la imatge o el detentor actual dels originals. A més, s'hi ha inclòs tota aque-
lla informació que s'ha cregut interessant de conservar com, per exemple, el tamany original 
de les fotografies de la col·lecció Reixach, les quals s'hagueren de retornar. En definitiva, és 
un camp on es centralitza tota la informació col ·lateral al document fotogràfic registrat. 

Posteriorment, es cregué oportú d'afegir un camp destinat a deixar constància de la data 
de la darrera revisió de la fitxa per evitar confusions en el treball conjunt de l'equip de docu-
mentació. 

8. Resultats de l'acció. 

Amb la iniciativa endegada per l'AMA, la recuperació del patrimoni fotogràfic, que fins el 
moment només havia implicat a un reduït petit sector de la població, compta amb un centre 
dotat de les eines de treball necessàries que ofereix un nou servei a la comunitat. Sens dubte, 
aquesta actuació ha de revertir en un futur immediat en una conscienciació de la població 
sobre la importància de la conservació i el tractament adequat d'aquest tipus de documents. 

En aquest sentit, les prestacions dissenyades des de l'arxiu van dirigides als usuaris pel 
que fa a proporcionar una informació completa i assequible de les imatges disponibles, així 
com facilitar el treball d'investigació, configurant una plataforma de gestió capaç d'afrontar 
noves donacions i proporcionar el tractament documental correcte. 

Les primeres consultes externes dels usuaris, un cop el servei s'ha obert al públic, evi-
dencien una procedència i unes motivacions heterogènies, característica que ja es donava en 
altres sectors de l'AMA. Així, al costat dels clients habituals de l'arxiu, amb demandes rela-
cionades amb les seves investigacions històriques, han acudit a l'arxiu altres persones alie-
nes al món de la història que han realitzat consultes molt variades. Seria el cas d'una 
associació de veïns d'una urbanització del municipi que varen sol·licitar imatges per organit-
zar una exposició o el d'un músic especialitzat en música tradicional que cercava imatges on 
es veiessin instruments de cobla antiga o escenes relacionades amb aquest tema. Finalment, 
un darrer exemple podria ésser la documentació gràfica que hom pogué proporcionar al Grup 
de Teatre de Roses per tal de millorar la posada en escena d'una obra seva. 

Finalment, cal destacar la possibilitat d'iniciar actuacions en l'àmbit dels documents 
fotogràfics en un arxiu de dimensions mitjanes sense haver de disposar d'uns recursos 
econòmics extraordinaris. L'avenç i la popularització dels equipaments informàtics han per-
més reduir els costos derivats de la inversió tecnològica. Amb tot, l'experiència també ha reve-
lat que l'apartat més important continua essent l'aportació humana i que cal una inversió 
continuada en treball i formació. 

En definitiva, aquestes primeres experiències ratifiquen l'encert en l'organització d'un ser-
vei de documentació fotogràfica. Amb tot, encara cal consolidar el servei amb una dotació 
econòmica anyal que permeti disposar de personal tècnic amb continuïtat, atès que l'expe-
riència ha demostrat la necessitat de treballar sense interrupcions en aquest camp. 
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Fitxa d'Imatges 

A l l!~~~~ - ~ .. !?.?._ Ros ~ _ s ________ ···----· __ ------·-------·--- ·· ·-·---····--------·--·-----------
1. ZONA D'IDENTIFICACIÓ 

Número Disc I 7173.3271.4572.14 Núm ero Registre 6.0 131 

Núm ero Negatiu I 2.7574.3. 14 I Núme ro Placa Vidre 1.14B Número Contacte 12.7574.3.14 1 

Col·lecció lêollecció Coll I Autor lï\utor Desconegui 

Reportatge ~ Num. Reportatge ~ Núm. Imatges Reportatge ~ 

Expedient Administrat iu Sèrie 

Referència Antiga 

2. ZONA DE DESCRIPCIÓ FÍSICA 

Procediment !Gelatina sobre vidre S u port FI sic ¡vidre 

~ ~ === ~ Format lla rgada ~ Format Alçada @ j DisposlciójjHoril7.ontal I Color ¡Blanc i negre 

Conservació <=jBOñií==-----.....J Tractaments Res tauració ¡Reproducció en nou negabu 

3. ZONA DE DESCRIPCIÓ DOCUMENTAL 

Data Infe rior I I Data S uperior [ 26101119191 

Titol §sfilada a la plaça Sani Jaume de llareclona . Descripció 

IJJesfilada que. des del carrer delllisbc. surt a la plaça dc Sani Jaume. E.n primer terme. es veu un home sobre un 
pvall condwl per dos homes a peu. Tols Ires porlen veslils d'cslil medieval. Al seu darrera es veu la resta de la 
joomitiva. A ambdós coslals de !"espai de la desfilada es veu In geni que participa en l'acte. 
jA l'esquerra de la imatge, hom obscn'B part de l'edifici del Palau de la Generalitat, amb gent en una dc les lincstrcs. A 
a dreta, s'aixeca un edifici dc vàries plantes amb un local comercial a la planla baixa i unes oficines al primer pis. 

jAmbdós negocis apareixen an<mcials en cartells. Als balcons del segon pis hi ha geni contemplant Ja dcslilada. 

PlaçaCatalunya,s/n. • Tel. (9)72.256144/45 • Fax (9)72. 255577 • 17480ROSES (Girona) 
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AJUNTAMENT DE ROSES 

Informacions Textuals 

Lloc 

~cc l or13 

Noms Lloc 

¡Rnrcelonès 
!Plaça de Sant Jaume 
IPlaço dc la República 
!Plaço dc la Constitució 
!Palau de la Generalitat 

'arrer del Rísbc 

Entitat jGenerahtat dc Cotalun~·a 

~ami seria G. Alov 
Noms Entitats L · 

4. ZONA CURRICULAR 

Tema JFestes 

1) "ELARTE CATOJ.ICO" 
')"( ... (DE PROPlliDAD INDUSTRIAL ( ... ]TES DE INVENClON ( ... ]RO 
joE MARCAS. DIBUJOS Y MODELOS" 
3) "5. Ci\MISERIA G. ALOY. CORBATERIA. 5" 

Personatge 

Noms Persona 

Editor 

I 

Adquisició !ï)Oíí8==a::: ·o~· ____ _,J L_ ____________________________ __J 

Accés lcu = í ~ m ~ e _ ___ _ _J Reproducció ~ 

Ex po s icions 

Bibliog rafia 

Notes 1) Imatge estereoscòpica 

p¡ Per veme la transcripció completa dels rètols que apareo~en en el camp Informacions Textuals, cal 
!consultar el registre número 6015. 

p¡ Imatge preso des del mateix lloe que els registres número 6001 í 6013. 

~) La datació més recent del reportatge ba dc ser anterior al Gnal dc la Guena e;,;¡ (entrada dc les tropes 
!nacionals a Barcelona). atès que encara aparetxen els edificis í Ics torres destruldes dmant un bombardeig 1 

~ncaro no hi ba 1'3\inguda de la Catedral. 

Plaça Catalunya, s/n. • Tel. (9) 72. 25 61 44/45 • Fax (9) 72. 25 55 77 • 17480 ROSES (Girona) 
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AJUNTAMENT DE ROSES !Numero Registre I 6.0131 

Paraules Clau 
Festes populars 
Desfilades 

Paraules Clau Espectadors 
Paisatge urbà 
Fanals 
Paviments 
jArees urbanes 
Centres històrics 
Cartells 

Vista general de Cadaqués des de Sa Costa. Arxiu Municipal de Roses. Arxiu d'Imatges. Col-lecció Reixach. Registre 5004. Autor: Joan Reixach 
i CoraL Anterior a 1910. 
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Vista panoràmica de Roses des de la muntanya dels Grecs. Arxiu Municipal de Roses. Arxiu d'Imatges. Col-lecció Reixach. Registre 5202. Autor: 
Joan Reixach i Coral. 1895-1915. 

Imatge de Port de la Selva des de la platja de la Ribera. Arxiu Municipal de Roses. Arxiu d'Imatges. Col-lecció Reixach. Registre 5328. Autor: Joan 
Reixach i Coral. 1883-1915. 
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NOTES 

1. Les dades generals sobre les característiques d'aquestes col- leccions han estat obtingudes a partir de l'entre-
vista directa amb Isabel Juanola, Joan Boix i Carles Pàramo. 

2. Boix-Pàramo han realitzat dues exposicions fins a la data (1990 i 1997), juntament amb les quals han editat 
dues carpetes amb reproduccions de postals. Per la seva banda, el grup Casellas-Giró-Juanola ha exposat els 
anys 1993 i 1994. 

3. AMR, secció Administració General, sèrie 1.3.6. Arxiu Municipal, subsèrie 1.3.6.2.1.5. Donacions, exp. 
491 /1996. 

4. AMR, secció Administració General, sèrie 1.3.3.3. Convenis, exp. 820/1996. 

5. CASELLAS, Lluís-Esteve, FREIXA, Georgina, BOADAS, Joan, "La intervenció sobre grans fons d'imatges: el 
fons Narcís Sans de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona com a exemple" a La imatge i la recerca histò-
rica. Ponències i comunicacions de les 4es Jornades Antoni Varés, Girona, Ajuntament de Girona, 1996, pp. 
145-152. 

6. CASELLAS, Lluís-Esteve, FREIXA, Georgina, BOADAS, Joan, "La intervenció sobre grans fons d'imatges ... ", 
pp. 146-147; GIL i TORT, Rosa Maria, "Organització del fons d'imatges de l'Ajuntament de Figueres" a La imat-
ge i la recerca històrica. Ponències i comunicacions de les 2es Jornades Antoni Varés, Girona, Ajuntament de 
Girona, 1992, pp. 170-175. 

7. A partir d'uns criteris i objectius molt similars als exposat en BOADAS, Joan; CASELLAS, Lluís-Esteve; FREI-
XAS, Pere; SAlS, Carme; VIVERN, Montserrat, "L'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona: el tractament 
informàtic del fons" a La imatge i la recerca històrica. Ponències i comunicacions de les tes Jornades Antoni 
Varés, Girona, Ajuntament de Girona, 1990, pp. 123-128. 

8. CASELLAS, Lluís-Esteve, FRE I XA, Georgina, BOADAS, Joan, "La intervenció sobre grans fons d'imatges ... ", 
pp. 149-151. 

9. Per a la definició de reportatge: SUQUET i FONTANA, Maria Àngels, "L'arxiver i la descripció de la imatge fixa" 
a La imatge i la recerca històrica. Ponències i comunicacions de les 3es Jornades Antoni Varés, Girona, 
Ajuntament de Girona, 1994, pp. 235; CASELLAS, Lluís-Esteve, FREIXA, Georgina, BOADAS, Joan, "La inter-
venció sobre grans fons d'imatges ... ", p. 151. 

10. SUQUET i FONTANA, Maria Àngels, "L'arxiver i la descripció ... ", pp. 235-247. 

11 . Pensem, per exemple, en les propostes de fitxa descriptiva de VICENTE i GUITART, Carles, Proposta de reor-
ganització dels fons fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona, inèdit, treball del I Màster en Arxivística 
(UAB/AAC), Barcelona, 1990, o bé de KATINIG, Cécile, LÉVÉILLE, Janny, Une photothèque. Mode d'emp/oi, 
París, Ed. D'Organisation, 1989, malgrat que tant de l'una com de l'altra hem adaptat alguns aspectes com el 
referent al registre diferenciat de positius i negatius. 

12. SUQUET i FONTANA, Maria Àngels, "L'arxiver i la descripció . .. ", pp. 239. 

13. DOMÈNECH i FERNÀNDEZ, Sílvia, Tesaure 8/MA, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1997, 127 p. 
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RESUM EN 

Con esta comunicación, el Archivo Municipal de Roses (AMR) pretende difundir la actuación archivística 
de conservación, tratamiento y difusión de las diferentes colecciones de imagenes que lo integran, en el marco 
de una política de trabajo consistente en dotarse de un utillaje que permita asumir la integración de nuevas 
colecciones fotograficas. Se ha creído oportuno iniciar la exposición con una breve referencia a cual ha sido 
el desarrollo histórico del proceso de recuperación del patrimonio fotografico de Roses, principalmente desde 
1979, tanto por parte de entusiastas coleccionistas particulares como por las propias instituciones públicas. 
Se intenta prestar especial atención a las formas de trabajo cooperativa de los diferentes sectores sociales 
implicades. 

Seguidamente, se analiza la situación de partida de las diferentes colecciones de imagenes, teniendo en 
cuenta que sus requerimientos documentales afectarían necesariamente a la toma de decisiones y actuaciones 
futuras acerca de cual debería ser su tratamiento técnico. En este sentido, se definen las características de las 
diversas colecciones conservadas por el AMR. Basicamente, se trata de la colección Reixach, ingresada el 23 de 
mayo de 1996 y formada por 328 imagenes fechadas entre 1882 y 1915, aproximadamente, y la colección Coll, 
donada el 12 de mayo de 1996 e integrada por 1.077 imagenes cuyo soporte mayoritario es la placa de vidrio. Las 
fechas extremas en las que se encuadra esta segunda colección son 1910-1945. 

La intervención archivística sobre las colecciones parte de la convicción de que es necesario crear una meto-
dología valida para cualquier tipo de imagen. Al mismo tiempo, había que aprovechar la ocasión para diseñar la 
herramienta informatica mas apropiada para alcanzar los objetivos previamente fijados. En este marco, resultaba 
primordial prever las futuras explotaciones de los resultades documentales en los nuevos canales telematicos, 
como por ejemplo la intranet de la Corporación. Rebasando los objetivos mas inmediatos, la intervención preten-
día asegurar la conservación de las fotografías custodiadas, llevar a cabo su tratamiento documental y, finalmen-
te, ofrecer un nuevo servicio público de consulta tanto a los investigadores como a los ciudadanos en general, así 
como proveer a la propia institución del material visual necesario para desarrollar las tareas encomendadas. 

Metodológicamente, los criterios utilizados se han basado en asegurar la organización de las imagenes en un 
sistema racional de trabajo que permitiera controlar los procesos de ingreso, registro, catalogación y acceso de 
cada fotografía. La gestión de las imagenes ha requerida un proceso de creación de los soportes de sustitución 
necesarios para asegurar la perdurabilidad de las fotografías. Al mismo tiempo, este proceso de sustitución per-
mitía, por medio de los nuevos soportes magneto-ópticos, agilizar el acceso a las imagenes y evitar la degrada-
ción de los originales. La experiencia se ha llevado a cabo a través de la compatibilización de medios estandar, 
tanto en hardware como en software, existentes en el mercado. 

A continuación se describe la ficha documental utilizada, de la que se destacan las fuentes técnicas y se defi-
nen los diferentes ambitos tematicos que la constituyen. Basicamente se halla dividida en cuatro apartades o 
zonas: 

1) Zona de identificación de la unidad documental, que permite su localización en el archivo. 
2) Zona de descripción física, en la que se describen las distintas características de la fotografía. 
3) Zona de descripción documental, donde se identifican los elementos referentes y los accesorios. 
4) Zona curricular, destinada a efectuar el seguimiento de cada imagen. 
Finalmente, se analizan los resultades metodológicos, funcionales y de gestión a partir de la experiencia 

inmediata de los primeres usuarios de la aplicación, sin olvidar las perspectivas futuras de uso de la aplicación 
informatica y del nuevo servicio. 

RÉSUMÉ 

Par cette communication, les Archives Municipales de Roses (AMR) se proposant de diffuser les actions de 
conservation, traitement et diffusion qu'elles mènent autour de leurs différentes collections d'images dans le cadre 
d'une politique de travail visant à réunir l'outillage nécessaire pour intégrer de nouvelles collections photographi-
ques. Nous avons cru opportun d'ouvrir notre exposé sur un aperçu de l'histoire de la récupération du patrimoine 
photographique de Roses, depuis 1979 surtout, laquelle a pu être réalisée grace à d'enthousiastes collectionneurs 
particuliers, mais aussi aux institutions publiques. L'accent y sera mis sur les diverses formes de coopération qu'a 
pris le travail entre les différents secteurs sociaux impliqués. 

Suit une analyse de la situation initiale des différentes collections d'images, dont les exigences documentai-
res ont évidemment joué sur la prise de décisions et sur les actions à venir quant au traitement technique à leur 
offrir. Sont done définies les caractéristiques des diverses collections conservées à I'AMR. 11 s'agit pour l'essentiel 
de la collection Reixach, qui est entrée au catalogue le 23 mai 1996 et se compose de 328 images datant de 1882 
à 1915 environ, et de la collection Coll, dont la donation remonte au 12 mai 1996 et qui rassemble 1077 images 
dont la piu part ont pour support la plaque de verre et ont été prises entre 191 O et 1945. 
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Pour archiver ces collections, il fallait créer une méthodologie valable quel que soit le type d'images: telle est 
la conviction qui a présidé aux actions menées dans ce sens. 11 fallait aussi profiter de l'occasion pour concevoir 
l'outil informatique approprié aux objectifs poursuivis. Dans ce cadre, il était done primordial de prévoir comment 
les résultats documentaires seraient exploités par les nouveaux canaux télématiques, tel, notamment, l'Intranet de 
la Corporation. Au-deià des objectifs les plus immédiats, il s'agissait également de garantir la conservation des 
photographies, d'en assurer le traitement documentaire et, finalement, d'offrir un nouveau service public de con-
sultation aux chercheurs et aux simples citoyens, tout en fournissant à l'institution elle-même le matériel visuel 
nécessaire pour exécuter les taches confiées à ses soins. 

Méthodologiquement parlant, on est done partí de critères permettant de mettre en place un système de tra-
vail rationnel , afin de contròler toutes les étapes: entrée, enregistrament, catalogage des images, accès aux docu-
ments. Pour garantir la longévité des photographies, il a fallu créer des supports de remplacement. Ce processus 
de remplacement, moyennant de nouveaux supports magnéto-optiques choisis, a permís, outre d'éviter la dégra-
dation des originaux, de facilitar l'accès aux images. L'expérience a été possible grace à la compatibilisation de 
moyens standards, machines et programmes, disponibles sur le marché. 

Vient ensuite une description de la fiche documentaire, dont nous mettons en relief les sources techniques et 
les différents domaines thématiques qui constituent la fiche. On y distingue quatre grands chapitres ou zones: 

1) Zone d'identification de l'unité documentaire, qui permet de situer le document dans les archives. 
2) Zone de description physique, ou sont notées les caractéristiques de la photographie 
3) Zone de description documentaire, ou sont énumérés les références et éléments annexes. 
4) Zone de l'historique, destinée au suivi de l'image 

La communication s'achève par une analyse des résultats: méthodologie, fonctionnement et gestion y sont 
évalués à la lumière de l'expérience immédiate des premiers usagers, sans oublier les perspectives d'utilisation 
qu'offrent l'application informatique et le nouveau service. 

SUM MARY 

With this presentation, the Municipal Archive of Roses (AMA) wishes to present its activities in the archival 
fields of preserving, processing and disseminating the different collections of images making up the Archive, in the 
context of a work policy consisting of acquiring the necessary tools to manage the integration of new photo collec-
tions. We have seen fit to begin the presentation by providing a brief overview of the historical development of 
Roses' photographic heritage, primarily since 1979, both by private collectors and by the local public institutions. 
The presentation attempts to focus on the cooperativa work forms of the different social sectors involved. 

The presentation then analyses the situation of the various image collections at the outset, since their docu-
mentary requirements necessarily affected the process of making decisions and adopting future action as to how 
they had to be processed technically. Thus, the characteristics of the collections preserved by the AMA were defi-
ned. Basically, they are formed by the Reixach collection, entered on May 23, 1996, consisting of 328 images 
dating from 1882 to circa 1915, and the Coll collection, donated on May 12, 1996, integrated by 1 077 images, the 
most com mon support being glass plate. The second collection has images dating from 191 O to 1945. 

The archival intervention in regard to the collections is based on the conviction of the need to create a metho-
dology which is valid for any type of image. At the same time, it was necessary to take advantage of this opportu-
nity to design a computar tool which would suit the previously set objectives. In this framework, hence, it was 
essential to predic! the future use of documentary results in the new information channels, such as the municipal 
government's own Intranet. Beyond the more immediata goals, the intervention also intended to ensure the pre-
servation of the photographs under the AMR's custody, process them documentarily, and, finally, offer a new public 
reference service to researchers and to the public at large, in addition to furnishing the visual material needed by 
the institution itself to develop the tasks at hand. 

Methodologically, the criteria followed were based on ensuring their organisation in a rational working system 
in order to control the processes of entering, registering, cataloguing and accessing each photograph. The mana-
gement of these images required a process to create the necessary supplantive supports to ensure the enduran-
ce of the photographs. At the same time, this replacement process, which used new magnetic-optical supports, 
made it possible to provide faster access to images whilst avoiding the further deterioration of the originals. The 
experience was carried out by matching compatible standard hardware and software media existing on the mar-
ket. 

The presentation goes on to describe the document torms used, highlighting the technical sources and defi-
ning the different theme-based areas which compose them. Basically, it is divided into four groups or areas: 

1) A rea of identification of the document unit, allowing it to be located in the archive. 
2) Area of physical description, where the various characteristics of the photograph are described. 
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3) Area of document description, identifying the reference items and accessories. 
4) Curricular area, enabling each image to be monitored. 
Finally, the methodological, functional and management results are analysed from the perspectiva of the 

immediata experiences ot the application's first users, not losing sight of the future use of the computer applica-
tion and the new service. 
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DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA EN LOS ARCHIVOS 
ESTATALES. APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

Blanca Oesantes 
Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil 

lntroducción 

Trataremos de abordar en esta exposición un tema arido pero de indudable importancia e 
interés, como es el de la descripción archivística 1 del documento fotografico. Para ello, es 
necesario remarcar una serie de aspectos fundamentales: 

1- En los archivos, un documento (también el material gra fico) mantiene siempre una rela-
ción organica y jerarquica con el resto de los documentes generades por un mismo produc-
tor 2 , por lo tanto no se puede analizar ni describir como un ente aislado 3. 

2- La descripción en archivos no ha tenido una norma de descripción internacional hasta 
la publicación de la Norma Internacional General de Descripción Archivística (/SAD-G) y, mas 
recientemente la Norma Internacional de Asientos Archivísticos de Autoridades para 
lnstituciones, Personas y Familias (ISAAR-CPF) 4. 

3- Aunque existen propuestas correctas de clasificación y descripción de documentación 
fotografica en archivos 5, la aparición de normas lnternacionales de descripción hace razo-
nable y útil su aplicación, ya que su utilización asegura una difusión global de la información. 

4- Es importants señalar que la ISAD-G es una norma en formación sujeta a experimen-
tación y también a debate. Inclusa «apareceran dentro de la norma general reglas específi-
cas para regular la descripción de documentes especiales» s. Estamos por lo tanto en una 
fase de experimentación metodológica dentro de la comunidad archivística que trabaja con 
material fotografico , pero indudablemente debemos investigar y analizar su aplicación. 

1. Objetivos y ambito de aplicación de la norma ISAD-G: 

La técnica de descripción que propone la norma ISAD-G es una descripción en varios 
niveles jerarquicos interrelacionados o regla multinivel. El nivel superior de aplicación de la 
norma es el nivel de fondo. Hoy por hoy la norma no se puede aplicar sobre agrupaciones de 
fondos (tampoco sobre secciones administrativas de archivos ni para dar información de un 
archivo como un todo). Para los niveles de descripción superior al fondo (archivo y secciones 
administrativas en las que tradicionalmente se estructuran los archivos estatales), es mucho 
mas apropiada utilizar el instrumento de descripción denominada guía 7 . 

Es también importants señalar que el glosaria de términos relacionades con las reglas 
generales de la norma no recoge el término de co/ección (tampoco el de serie factícia), sien-
do sin embargo la definición de fondo y sobre todo la definición de serie mucho mas amplia 
que la que la tradición archivística española les asigna a. Aunque utilicemos el término colec-
ción fotografica, sabemos que su equivalencia archivística internacional es la de fondo o la de 
serie. 

Es practica habitual entre los profesionales de los archivos separar las fotografías que se 
encuentran formando parte de un expedients de tipo administrativa. Las razones son obvias: 
la fotografía es un documento especial y como tal requiere unas condiciones adecuadas y 
peculiares de instalación. Asimismo el documento fotografico es un documento complejo y su 
analisis puede necesitar niveles de descripción mas intensives. Sin embargo, hay que tener 
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en cuenta que si queremos utilizar la estructura de información que supone la ISAD-G, es 
convenients separar las fotografías formando series (series facticias), pero que dependan 
jerarquicamente del fondo documental del que han sido extraídas. La norma establece unas 
reglas sencillas que todos conocemos: Descripción de lo general a lo específica; lnformación 
pertinents según el nivel de descripción; lnterconexión de las descripciones; No repetición de 
la información. Precisamente para poder aplicar la regla número tres cuyo objetivo es «dejar 
clara la posición que ocupa en la estructura jerarquica la unidad de descripción» y «relacio-
nar cada descripción con la unidad de descripción inmediatamente superior» 9 , es necesario 
que cuando abordemos la instalación y la descripción del documento fotografico no organi-
cemos colecciones aleatorias sin ninguna relación con el fondo donde el documento fotogra-
fico se ha generado. 

2. Aplicación de la ISAD-G en los niveles superiores de descripción: 

La norma incluye 26 elementos de descripción estructurades en 6 areas (area de identifi-
cación, area de contexto, area de condiciones de acceso y utilización, area de documenta-
ción relacionada, area de notas). La descripción va de los niveles generales a los mas 
específicos: «En el primer nivel, la descripción debe dar información del fondo [o de la colec-
ción] como un todo» 10. Según mi experiencia la norma es de facil aplicación en los niveles 
superiores de descripción o macrodescripción (fondo, sección de fondo, subsección y serie). 
La hemos utilizado como herramienta de trabajo para describir diversos fondos o colecciones 
fotograficas, entre elias la de Kati Horna y la de Albert-Louis Deschamps, conseNadas en el 
Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil (véase apéndices I, 11 y 111). Como puede 
verse, es la información global técnica e intelectual que podría aparecer en cualquier intro-
ducción de un catalogo o de otro instrumento de descripción, pero ordenada y sistematizada 
en campos normalizados a nivel internacional, que facilitan el intercambio de información 
entre personas, países y continentes. 

Es interesante destacar la flexibilidad de las directrices internacionales. Aunque los ele-
mentos de descripción son 26, estructurades en seis areas, sólo los elementos del area de 
identificación se consideran de necesaria cumplimentación (código de referencia, título (for-
mal o atribuido), fechas de creación o acumulación, volumen de la unidad de descripción y 
nivel de descripción en el que se esta realizando el analisis descriptiva). El resto de los ele-
mentos de la norma se pueden utilizar según las necesidades de analisis que plantes la uni-
dad de descripción. No obstante, si el nombre del productor no esta incluido en el título 
«entonces el elemento de descripción que contiene su nombre es también esencial para el 
intercambio internacional» 11 . En archivos el nombre del productor es un concepto fundamen-
tal y a la hora de abordar la descripción de fondos fotograficos, nos podemos encontrar con 
realidades muy diversas y complejas. 

Por ejemplo, en el fondo o colección de la fotógrafa Kati Horna conseNado en el A.H.N. 
Sección Guerra Civil, nos encontramos ante una fotógrafa independiente o freelance, que 
conseNó su creación fotografica. En este caso el nombre del productor y del autor material 
de las fotografías coincide (véase apéndice 1). En el caso de las «Fotografías sobre la Guerra 
Civil española realizadas por Albert-Louis Deschamps para la revista L'lllustration francesa» 
conseNadas en el mismo centro, el nombre del productor Emmanuel Sougez no coincide con 
el autor material de los documentes graficos. En este caso, el nombre del productor sería un 
elemento de la descripción de obligada utilización (véase apéndice 11). En las «Fotografías de 
Robert Capa sobre la Guerra Civil española» (véase apéndice 111) el nombre del productor 
José Negrín, no aparece en el título, por lo tanto el campo, sería de necesaria inclusión. 
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Aunque el título de la colección refleja la autoría de Robert Capa, la labor de identificación 
realizada por Cornell Capa, Richard Whelan y por la documentalista del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Mercedes Pérez Vera, demostró que no todas eran obras del famoso fotógrafo, 
algunas pertenecían a David Seymour, Gerda Taro y Fred Stein. En casos como estos es 
aconsejable utilizar el elemento de Alcance y contenido a nivel de macrodescripción para dar 
información suficiente al investigador. Como veremos mas adelante, la norma internacional 
plantea una serie de problemas al abordar el tema del autor. 

lnsistimos en que la utilización de la norma en los niveles de macrodescripción es relati-
vamente sencilla. Los elementos o campos de la norma son de facil comprensión, simple-
menta matizar dos aspectes: 

a) Dentro del area de condiciones de acceso y utilización existe el campo de característi-
cas físicas, aunque el enunciado pueda inducir a error, este elemento de la norma tiene como 

objetivo proporcionar cualquier dato sobre el estado de conservación de la unidad de 
descripción que pueda limitar su utilización.12 

b) En el area de identificación, el campo vo/umen de Ja unidad de descripción permite 
reseñar el volumen físico y también el soporte de la unidad de descripción.13 

3. Descripción a nivel de unidad documental. 

3.1. Cuestiones preliminares: 

Las agrupaciones fotograficas que estamos analizando (Kati Horna, Robert Capa, 
Deschamps), tienen una estructura jerarquica muy sencilla: de la _colección o fondo se pasa 
directamente a la unidad documental, sin niveles intermedies de descripción. 

lndudablemente, la realidad en los archivos es mucho mas diversa y compleja. Por ejem-
plo, el fondo fotografico de la saga Alfonso, que desconozco en profundidad y que se con-
serva en el Archivo General de la Administración de Alcala de Henares 14, podría analizarse 
con una ficha general para el fondo, teniendo en cuenta que para el productor se podría uti-
lizar la ISAAR (CPF) de familias, puesto que el productor no es único sino un negocio fami-
liar en el que participaren Alfonso Sanchez García, padre y los hijos Luis, José y Alfonso 
Sanchez Portela. Podría ser conveniente elaborar también una ficha para las diferentes sec-
ciones (archivo histórico Contax, estudio de Fuencarral, estudio Gran Vía) en las que se 
estructura el fondo, y de ahí descender a la unidad documental. 

Los documentes fotograficos conservades en el fondo de Juan Ramón Jiménez que se 
encuentra en depósito en el A.H.N. de Madrid 1s son, desde mi punto de vista, una sección 
de fondo y el productor es también y sobre todo, Zenobia Camprubí Aymar. La descripción 
general de esta sección de fondo debe mantener una relación intelectual con la descripción 
general del fondo de Juan Ramón Jiménez 16. De los niveles superiores (fondo, sección de 
fondo) descenderíamos a la unidad documental. 

3.2. Analisis del documento fotografico como unidad documental: 

Cuando abordamos la descripción del documento fotografico en el nivel de unidad docu-
mental, no repetimos la información que se ha aportado en los niveles superiores de des-
cripción que sea común a todo el fondo 17, se profundiza sólo en la descripción de la fotografía 
que estamos analizando. Vamos a examinar los campos o elementos de descripción que uti-
lizamos para el analisis documental de la fotografía entendida como unidad, así como seña-
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lar los problemas que plantea la utilización de las directrices internacionales. También en el 
nivel de unidad documental la norma es flexible: elementos de obligada inclusión y campos 
que se pueden utilizar según las necesidades de descripción. (Apéndice 1-B, 11-B, 111-B, IV) 

3.2.1. Código de referencia. 
El código de referencia aplicado a la unidad documental es su identificador único o sig-

natura. 

3.2.2. El título. 
El título es un concepte que como archiveros no hemos utilizado tradicionalmente a la 

hora de realizar labores de descripción. Desde mi punto de vista es un elemento útil ya que 
proporciona al usuario una información rapida y somera sobre la unidad de descripción. Las 
pautas internacionales distinguen entre título formal y título atribuido. Si el documento tiene 
un título formal o propio éste es preferible al atribuido por el técnico 18. Esta distinción que 
establece la norma es muy útil para el documento fotografico, ya que a menudo nos encon-
tramos con fotografías a las que sus autores o productores han asignado un título formal que 
indudablemente es el que debe constar.19 

3.2.3. Fechas de creación de la unidad de descripción. 
La datación de una fotografía puede resultar compleja. En muchos casos el documento 

fotografico no incluye una fecha explícita para su delimitación cronológica, las pautas inter-
nacionales permiten utilizar valores como el de fecha aproximada, fecha conocida, supuesta, 
etc., que por otra parte son bastante útiles. En algunes casos, el conocimiento del procedi-
miento fotografico puede dar información orientativa para la datación, siendo en este caso los 
valores de fecha anterior y fecha posterior los mas utilizados. En los casos en que el docu-
mento fotografico se extrae de un expediente, éste puede aportar alguna luz sobre la fecha 
del documento grafico que incluye. La fotografía de prensa puede ser datada de una mane-
ra bastante aproximada si se localiza la revista o periódico para la que ha sido realizada.2o 

3.2.4. Nivel de descripción. 
Se pretende indicar el nivel de la unidad que se esta describiendo. En este caso nos 

encontramos describiendo unidades documentales. 

3.2.5. Características externas. Volumen de la unidad de descripción. 
Las características externas o analisis externo del documento es un aspecte de la des-

cripción del material fotografico de indudable interés y complejidad. Se ha estructurada de 
una manera sistematica: medi das alto x ancho 21, si es positivo o negativo, soporte y proce-
dimiento fotografico 22, blanco y negre o color. El campo de características externas no apa-
rece explícitamente en la norma, y desde mi punto de vista es un campo necesario para 
atender las necesidades de descripción y también de difusión de este material grafico a un 
colectivo de usuarios, en muchos casos altamente especializado. La solución mas idónea 
desde nuestro punto de vista es incluirlo a nivel de unidad documental (no de macrodescrip-
ción) en el elemento de la norma Volumen de la unidad de descripción (cantidad, volumen o 
tamaño). Recordemos que este elemento permite consignar el soporte de la unidad de des-
cripción 23. El campo de características externas puede ser difícil de sistematizar para un 
archivero, en muchos casos se requiere asesoría de un profesional para delimitar el procedi-
miento fotografico que se ha utilizado en una unidad documental concreta. Las agrupaciones 
fotograficas pueden ser muy homogéneas, como la de Kati Horna o Deschamps, pero puede 
ser muy variada como la de Juan Ramón Jiménez y Zenobia, que abarca desde finales del 
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Siglo XIX hasta la muerte de los productores con una variedad de soportes y procedimientos 
muy interesante y diversa. 

3.2.6. El autor. Productor. 
El autor puede ser un dato que como archiveros no valoremos, la teoría archivística ha 

centrado su interés en el principio de procedencia y en los productores de un fondo o de parte 
de él. Cuando descendemos a describir un expediente que se tramita a lo largo de todo un 
proceso administrativa, el autor de los diferentes documentes es un dato irrelevante. Como 
hemos señalado anteriormente, el productor y el autor de un fondo o de una colección foto-
grafica puede coincidir, como ocurre en el caso de Kati Horna. Sin embargo, es muy habitual 
que el productor y el autor material de las fotografías que estamos describiendo no sea el 
mismo. Quiza un ejemplo muy significativa sea el caso de Juan Ramón Jiménez y Zenobia 
Camprubí como productores de una agrupación fotografica realizada por muy diversos fotó-
grafos, algunos de renombre y calidad (Napoleón, Franzen, Kaulak, etc.). En el apéndice 11 
podemos ver otro ejemplo de disparidad entre productor y autor de un fondo grafico. 
lnsistimos en que nos enfrentamos a la descripción de documentes que tienen un valor his-
tórico y archivístico, pero también tienen o pueden llegar a tener un valor artística. Para todas 
elias, incluso para las denominadas meras fotografias, se ha incluido el campo de autor, por 
el valor artística que la fotografía puede llegar a tener y por los derechos de autor, tanto patri-
moniales como morales que recoge y protege la Ley de Propiedad lntelectual vigente.24 

La norma internacional ISAD-G no recoge de una manera explícita el campo de autor. En 
el area de Condiciones de acceso y utilízacíón, incorpora el elemento derechos de autor I nor-
mas sobre reproduccíón pero con el objetivo de «identificar cualquier restricción sobre la uti-
lización o reproducción de la unidad de descripción••. Este campo cubriría los derechos 
patrimoniales o de explotación que se derivan de la difusión y utilización económica de la obra 
de un determinada autor (véase apéndice I y 111 el elemento de derechos de auto(). Sin 
embargo, existen una serie de derechos morales inalienables, como es el de paternidad y 
autoría que no es contemplada directamente en las directrices internacionales. El campo de 
autor es importante en la descripción del documento fotografico, y para servir a las necesi-
dades de la investigación. Una posibilidad de armonización con la norma podría ser incluir el 
autor en el campo de productor pero únicamente en la descripción a nivel de unidad docu-
mental. Si el concepte se ubica en este elemento sería interesante utilizar encabezamientos 
autorizados (ISAAR-CPF) (autores como la saga Alfonso, Robert Capa, Gerda Taro, 
Centelles, Laurent, etc. pueden merecer un encabezamiento que incluya areas geograficas 
de residencia, esfera de actividad, relaciones, etc.). En todo caso, existe una ambigüedad en 
la norma y habra que esperar a especificaciones de las pautas internacionales. 

3.2.7. Alcance y contenido. 
A nivel de unidad documental, se trata de dar un breve resumen del contenido de la foto-

grafía que estamos describiendo. Si el documento lo requiere, en este elemento de las direc-
trices internacionales se puede aportar una información intensiva: género 25, formato 26, 

anverso, reverso, pie de foto, dedícatorías, etc. señalando transcripciones manuscritas, 
mecanografiadas o impresas. El reverso o dorso del documento fotografico en muchos casos 
contiene abundante información de interés para los especialistas y archiveros: datos de autor, 
título formal, fechas, dedicatorias, marcas del papel, tipografías y grafismes, establecimientos 
fotograficos, casas comerciales, etc. , pueden aparecer en un reverso. Hay que destacar que 
una descripción intensiva que incluye anversos y reversos evita manipulaciones innecesarias 
de los originales y, por lo tanto, es también una manera de conservar. Es importante armoni-
zar las tareas de descripción con las tareas de digitalización. Hay reversos que deben ser 
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digitalizados si queremos que la información visual sea completa y evitar la manipulación del 
documento original. El fotohistoriador esta lógicamente interesado en esa información adicio-
nal que proporciona esta unidad documental tan compleja. (Vease apéndice IV). 

3.2.8. Condiciones de acceso. 
lntimamente relacionada con el elemento siguiente, el elemento de condiciones de acce-

so es convenients delimitaria también en la unidad documental, pues el material fotografico 
es especialmente delicada y hay fotografías que no se deben servir por razones de conser-
vación o por motives legales. 

3.2.9. Características físicas o estada de conservación.27 
El estada de conservación del documento fotografico es un elemento de interés cuando 

describimos a nivel de unidad documental, ya que completa de una manera sistematica la 
información global que hemos aportada a nivel de fondo. Una colección o fondo puede tener 
un estada de conservación bueno en general aunque, algunas fotografías en concreto pue-
dan tener algún tipo de problema o deterioro. Es, por lo tanto, un elemento que conviene uti-
lizar a nivel de unidad documental, de este modo se aporta una información concreta y 
practica sobre todo el fondo y las particularidades de cada unidad documental y, por lo tanto, 
la posibilidad de actuar en la conservación preventiva y también activa (restauración) de los 
documentes fotograficos que estén dañados. Se han establecido los valores bueno, regular y 
malo (B,R,M). Si el valor es regular o malo, se delimita la patología.2s 

3.2.1 O. Existencia de copias. 
Este elemento de la norma puede completar la información del nivel jerarquico superior. 

Por ejemplo, en el fondo fotografico de Juan Ramón Jiménez se realizó una copia de cada 
unidad documental en negativo que se signaturizó para facilitar la utilización de soportes 
alternatives. 

3.2.11. Unidades de descripción relacionadas en el archivo. 
Es un elemento importants en relación a la unidad documental que se esta describiendo. 

Por ejemplo, las fotografías masónicas que se estan describiendo en el A.H.N. Sección 
Guerra Civil han sido separadas de sus expedientes originales que se encuentran en la 
Sección Masónica o Sección Especial. El campo de documentación relacionada permite rela-
cionar el documento fotografico con el expedients original del que se ha extraído el material 
grafico por razones de conservación y, a la inversa, cuando se describe el expedients masó-
nico se remitira a través de este campo a la fotografía que se ha separada del expediente. 
Siguiendo con el ejemplo de las fotografías masónicas que estamos tratando archivística-
mente, nos hemos encontrada con autores o personajes retratades que tienen expedientes 
policiales de masonería o del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunisme. 
Normalmente remitimos a elles utilizando este campo (véase apéndice IV). El expedients de 
origen, siempre aporta una información de contexto importants y complementaria. 

3.2.12. Bibliografía. 
Es un campo muy utilizado en la descripción de fotografías, sobre todo si éstas son ima-

genes de prensa. Señalamos en cada unidad documental, si es posible, la publicación en la 
que aparece la fotografía, indicando título, número y fecha del periódico o revista. Completa 
la información ofrecida en el campo de bibliografía del nivel jerarquico superior en relación a 
la unidad documental concreta (vease apéndices 8). Destacar la labor de documentación rea-
lizada con la microfilmación de la revista L'lllustration francesa que ha permitido localizar y 
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describir correctamente el fondo fotografico realizado por Deschamps para la mencionada 
publicación, cubriendo la información de guerra del bando nacional en los años 38 y 39 de 
nuestra contienda civil. Se remite sistematicamente a la revista en la que ha sido publicada 
la imagen, pues puede aportar información adicional al investigador. 

3.2.13. Notas. 
El elemento notas también es utilizado asiduamente en las tareas de descripción de mate-

rial fotografico (véase spéndices). Podría ser usado también para señalar, como hacen en 
museos, las exposiciones públicas en las que se ha mostrado una fotografía. 

3.2.14. Palabras clave o términos de indización. 
La labor de descripción que realizamos sobre el documento fotografico se completa con 

índices tematicos, geograficos, onomasticos, de instituciones y si el fondo lo requiere de auto-
res: En todo caso, son puntos de acceso a la información que permiten recuperar una des-
cripción. Los índices van orientades a un amplio grupo de investigadores, ya que los usuarios 
mayoritarios que acuden a nuestros centres proceden del ambito de las ciencias sociales 
(apéndice IV). No obstante, el archivero debe estar al tanto de descriptores específicos que 
cubran las demandas de un sector mas especializado de consultas (fotohistoriadores, histo-
riadores de la fotografía, conservadores, etc.). Términos como vintage, repaint, cartes de visi-
te, rought proofs, marcas de pape/, e incluso ferrotipos, daguerrotipos, ambrotipos, etc. 
pueden y deben engrosar los índices de materias «tradicionales». 

4. lnterdisciplinaridad del fenómeno fotografico. 

El documento fotografico es un documento muy complejo. Es imprescindible abordar su 
tratamiento desde puntos de vista y equipes de trabajo multidisciplinares. Conservadores de 
fotografía, fotohistoriadores, historiadores de la fotografía e historiadores en general, técnicos 
de museos, bibliotecas y archivos podemos aportar diferentes y enriquecedoras perspectivas 
de una misma realidad documental. 

Como señalamos en el 11 Debate de Fotografía celebrado en Madrid, sería muy útil la ela-
boración interdisciplinar de un vocabulario controlado de procedimientos fotograficos, así 
como una lista también controlada de patologías que puedan afectar a estos documentes gra-
ficos. Serviría de orientación común a todos los equipes de trabajo que abordan tareas de 
descripción de material gratico. También es de enorme ayuda para mi colectivo profesional 
que se siga profundizando en el censo de fotógrafos de España. Desde el excelente libro de 
Miguel Angel Yañez Polo 29 (1986) que aportaba un «Censo General de los fotógrafos que 
han operado en España desde 1839 a 1986» no se ha avanzado mucho mas en este senti-
do 3o. Los fotohistoriadores pueden perfeccionar, profundizar y ampl iar esta línea metodoló-
gica que nos permite identificar autores y establecimientos fotograficos difíciles de 
sistematizar con los datos que aparecen en el documento fotografico que describimos. 

Los archiveros podemos aportar nuestras experiencias en la descripción de la fotografía 
como documento de archivo, documento de archivo que no se analiza aisladamente sino que 
se contextualiza y mantiene relaciones jerarquicas y organicas. Adoptar las normas interna-
cionales de descripción archivística es un paso necesario para la deseable normalización. 
Asimismo, sería conveniente cotejar nuestras experiencias de aplicación practica de las direc-
trices internacionales sobre el documento fotografico con otras experiencias internacionales 
de aplicación de la norma para seguir diseñando con una metodología establecida una 
estructura clara de información. 
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NO TAS 

1. «Descripción archivística (Arquival description). La creación de una representación exacta de una unidad de 
descripción y de las partes que la componen, en caso de haberlas, por el procedimiento de captación, cole-
jo, analisis y organización de cualquier información que sirva para identificar la documentación y explicar el 
contexto que la produjo••. ISAD (G) Norma Internacional General de Descripción Archivística: adoptada por 
la Comisión ad hoc de Normas de Descripción. Estocolmo, Suecia, 21 -23 de enero de 1993. Versión final 
aprobada por el CIA. Madrid, 1995. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
p. 13. 

2. Aplicación del conocido «Principio de procedencia». La Norma define: «Procedencia (provenance): el organis-
me o persona que ha creado, reunido y/o conservado y utilizado los documentes en el desempeño de su acti-
vidad como persona física o jurídica••. 

3. En Archivos se han utilizado con frecuencia para describir fotografías las normas de catalogación de Bibliotecas 
para material grafico, olvidando que la catalogación que se realiza en las Bibliotecas es una descripción que 
aisla e individualiza el documento fotografico. 

4. ISAAR (CPF). Norma Internacional sobre los Encabezamientos Autorizados Archivísticos relativos a Entidades, 
Personas y Familias. Preparada por la Comisión ad hoc de Normas de Descripción. Paris, Francia, 15-20 de 
noviembre de 1995. Versión definitiva aprobada por el CIA. Madrid, 1997. Ministerio de Educación y Cultura. 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

5. Si consultamos la Bibliogratra existente sobre descripción de documentación grafica, encontramos diseños mas 
o menos acertados de fichas realizados por diversos grupos de trabajo. Estas fichas recogen abundantes cam-
pos y profundizan en la descripción del material fotografico. Ampliamente util izada por su calidad y conocimiento 
del fenómeno fotografico, ha sido la catalana: ALBERCH, Ramón; FREIXAS, Pere; MASSANAS, Emili. L'arxiu 
d'imatges. Propostes de classificació i conservació. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1988. 

6. /SAD (G) op.cit. p. 11 . 

7. En este sentido discrepamos de la aplicación de la norma realizada por QUIROGA BARRO, Gabriel «Colección 
Fotografica do Arquivo do Reino Galícia. Aplicación da norma ISAD (G) para a súa descripción•• en A saudade 
do progreso. A Coruña. 1890-1936. Xunta de Galícia, 1997. Al parecer, esta colección esta formada por dife-
rentes compras y donaciones; es por lo tanto una éolección de colecciones y de fondos (un multifondo). 
Asimismo, los productores no han sido identificades por el autor. 

8. «Fondo (Fonds). El conjunto de documentes, cualquiera que sea su formato o soporte, producidos organica-
mente y/o reunides y utilizados por una persona particular, familia u organisme en el ejercicio de las actividades 
y funciones de ese productor••. /SAO (G), op.cit. p. 14.«Serie (Series). Documentes organizados de acuerdo al 
procedimiento administrativo o conservades como unidad porque son el resultado de la misma gestión o pro-
cedimiento, o la misma actividad, tienen una misma tipología o debido a cualquier otra relación derivada de su 
creación, recepción o utilización ... ISAD (G). op.cit. p. 15. Desde mi punto de vista, aunque las tradiciones archi-
vísticas de los distintes países se puedan alejar de la norma, debemos poco a poco, sin traumatismes ni inte-
grismes, asumir las pautas internacionales. 

9. ISAD (G). op.cit. pp. 17 y 18. 

10. ISAD (G). op.cit. p. 17. 

11. ISAD (G). op.cit. p. 10. 

12. En el artículo de Gabriel Quiroga Barro, op.cit. p. 31 , que valoramos puesto que el autor experimenta valien-
temente con estas directrices internacionales, se produce precisamente un error de interpretación con este ela-
mento de la norma. El autor lo interpreta, no como estado de conservación de la unidad de descripción, sino 
como características externas: «A metade da colección, aproximadamente, conformana negatives, en soporte 
de cristal ou celuloide. Outra importante porción integrana postais, é decir, positives fotograficos editades en 
papel••. 
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13. ISAD (G). op.cit. p. 24. Véase este elemento de la norma en el APÉNDICE 11. 

14. MUÑOZ BENAVENTE, Teresa. <<Posibilidades de investigación de archivos visuales: los fondos fotograficos 
del Archivo General de la Administración» en Ayer, n2 24, 1996, pp. 65 y 66. Agradecemos a nuestra compa-
ñera Maite Muñoz la información aportada sobre el fondo Alfonso. 

15. El fondo de Juan Ramón Jiménez, se encuentra custodiado en depósito en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid y sólo puede ser consultado con permiso de los herederos. 

16. Puede ampliarse la información sobre este fondo fotografico en: DESANTES, Blanca; CLARES, José Luis. 
«Propuesta de descripción de documentación fotognífica en el Archivo Histórico Nacional» en Boletfn de la 
ANABAD, XLVI, 1996, n2 1. pp. 282-295. «La documentación fotografica en el Archivo Histórico Nacional». 
Propuesta de descripción informatica en TABULA n2 3, 1994, pp. 295-316. 

17. Aplicación de ,una de las reglas funda~entales, cuando se establece una descripción en varies niveles: «2.4. 
NO REPETICION DE LA INFORMACION. Objetivo: evitar la redundancia de la información en las descripcio-
nes archivísticas relacionadas jerarquicamente. Regla: incluir en el nivel superior que sea mas adecuado la 
información común a todas las partes que lo componen. No repetir en el nivel inferior de descripción la infor-
mación que se haya dado en un nivel superior». ISAD (G). op.cit. p.18. Ejemplo: si todas las fotograffas de un 
fondo han ingresado por compra, se consigna en el nivel de fondo y no hace falta repetir esta información común 
en cada unidad documental. 

18. «Cuando la unidad de descripción tenga un título formal , éste debe transcribirse textualmente, palabra por 
palabra, con su orden y ortografía originales, pero no necesariamente ni la puntuación ni las mayúsculas». ISAD 
(G). op.cit. p. 19. La norma establece «distinguir entre títulos formales y atribuidos de acuerdo a las normas 
nacionales o de lenguaje». Tradicionalmente los archiveros hemos utilizado las comillas para transcribir un texto 
original, los títulos formales han sido señalados entre comillas. 

19. Véase APÉNDICE lli. Los títulos de las fotografías de Robert Capa que aparecían en el dorso de las fotos han 
sido transcrites textualmente en francés y conservado los errores ortograficos. De una manera indirecta, supri-
mir el titulo que el propio creador ha dado a su obra puede afectar a los derechos morales de autor. El produc-
tor puede asimismo dar un título a una fotografía. En el fondo de Juan Ramón Jiménez se conservaba una 
preciosa fotografía que en el dorso y con letra de J.R.J. decía «Sonrisa de Miriam». Los títulos en Archivos no 
pueden ser normalizados como un encabezamiento de bibliotecas. 

20. Por ejemplo, la fotografía de Gerda Taro, realizada por Fred Stein, véase apéndice 111 B ha sido datada con el 
valor 1937 (ANT), ya que la reportera muere en el año 1937 en el frente de Brunete. La datación de las foto-
grafías de Deschamps ha podido concretarse mucho mas gracias a la consulta de la revista L'lllustration. Véase 
apéndice 11 B. 

21. Normalmente las medidas alto por ancho las consignamos en milímetros para homogeneizar las medidas de 
soporte flexible (nitratos, acetatos, poliester, etc.) y de los soportes rígides en placa de vidrio, papel y metal. En 
la base de dates interna consignamos las medidas en. un campo exento que nos permite evaluar las necesida-
des de sobres especiales de instalación. Es una medida practica pero discutible. Véase Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Orden de 25 de octubre de 1995 sobre la utilización de medidas en mm y cm. 

22. El procedimiento fotografico es un elemento de difícil identificación por parte del archivero. Los estudies reali-
zados por diferentes especialistas pueden ser de utilidad: F. KURTZ, Gerardo. «La fotografía como fuente de 
información» en Segundas Jornadas Archivísticas. Huelva, 4-8 de octubre de 1993 pp. 58-97. ARGERICH, 
Isabel «ldentificación técnica de las imagenes fotograficas monocromas» en Manual para el uso de archivos 
fotograficos. Santander, 1997. RIEGO, Bernardo «Una multitud de procesos denominades fotografía, en La 
Imatge i la Recerca Histórica 2as. Jornadas Antoni Varés, Girona, 1992, pp. 67-87. ZELICH, Cristina. Manual 
de técnicas fotograficas del siglo XIX. Sevilla, 1995. REILLY, James M., Care and identification of 19th Century 
Photographic Prints. New York, 1986. 

23. ISAD (G). op.cit. pp. 24 y 25. En cualquier caso, se ha realizado un esfuerzo para normalizar los dates de este 
campo (véase apéndices). Si se crean especificaciones de la norma general para material fotografico que inclu-
ya un elemento mas claramente relacionado con las características externas, el trasvase de información de un 
campo a otro es muy sencillo con ayuda de un informatico. De todas maneras siendo un elemento obligatorio 
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de la norma, sería un poco absurdo volver a indicar en el nivel de unidad documental solamente la información 
"1 fotografia,. 

24. La Ley de Propiedad lntelectual en relación al documento fotografico ha sido estudiada en profundidad en el 
interesante artfculo PUENTE, Esteban de la. «La propiedad lntelectual y la regulación del acceso y difusión de 
la imagen. Especial consideración de la fotografia,. En La imatge i la recerca històrica. Girona, 14-16 de 
noviembre de 1990. pp. 69 a 95. · 

25. El género fotografico permite establecer una serie de agrupaciones tematicas que se pueden reflejar en los 
descriptores de materias, MULET GUTIERREZ, Mi1 José. «Historia de la fotografía en Mallorca, en Historia de 
la fotografía española 1839-1986. Sevilla, 1986. Esboza un esquema de posibles géneros. Es curioso que el 
famoso fotógrafo Antonio Esplugas siga una meticulosa metodologfa de clasificación de su producción fotogra-
fica con clara intención económica que se aproxima bastante al sistema que usamos: bellas artes (reproducción 
de objetos de arte), vistas, personajes masculinos y femeninos (retrates, retrates de grupo), etc. El nu femení. 
Fotografia d'Antoni Esplugas. Generalitat de Catalunya, 1998. p. 15. El fondo Alfonso también conserva abun-
dante material de referencia que permitía a sus autores la explotación económica de las imagenes. 

26. Card de Vi sit {63 x 1 02), cabin et (11 O x 170), imperial (1 08 x 21 0), tarjeta postal y otros. 

27. Recordemos que el enunciada de la ISAD (G) puede inducir a error, de ahí que hayamos especificada el con-
capto de «estado de conservación». 

28. Como señalabamos en el 11 Debate de fotografía celebrada en Madrid los días 2 y 3 de julio de 1997, sería 
muy útil la elaboración por parta de los conservadores de una lista controlada de daños o patologías que pue-
den afectar al documento fotografico. lntentamos abordar el tema en Tabula op.cit. pp. 308-309, pero el éxito 
fue muy relativo, es preferible no hacer distinción entre soporte y emulsión. VILAS BOAS, Ana. «Adquisiçao e 
organizaçao de colecçoes de fotografia. Urna experiência no Arquivo Fotografico da Camara Municipal de 
Lisboa" en Encontros. Conservaçao de Fotografía. Lisboa, 2 a 5 de dezembro de 1997. Incorpora un listado de 
patologías en lengua portuguesa. 

29. YÀÑEZ POLO, Miguel Àngel y otros. Historia de la fotografía española 1839-1986. Sevilla, 1986. 

30. Una excepción es el trabajo de GRAU i FERRANDO, Dolors.«Un estudi sobre els fotografs gironins» en La 
imatge i la recerca històrica. Girona, 1994 pp. 185-198. 
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APÉNDICE I 

A. MACRODESCRIPCIÓN 

1 - AREA DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 - Códigos de referencia: ESP AHNSGC 
1.2 - Título: Fotografías de Kati Horna sobre la 
guerra civil española (1937-1938}. 
1.3 - Fechas de creación de la unidad de des-
cripción: 1937-1938 
1.4 - Nivel de descripción: Serie. 
1.5 - Volumen de la unidad de descripción: 270 
fotografías. 

2 - AREA DE CONTEXTO 
2. 1 - Nombre del productor: Kati Horna. 
2.2- Historia institucional/biografica: Fotógrafa de 
origen húngaro, nace el 19-V-1912. En 1932, 
aprende fotografía en Budapest, en el taller de 
Pecsi. Consolida su formación en París, desde 
1933 realiza varios encargos documentales para 
la compañía francesa Agence Photo. Recibe, en 

Kati Horna 

1937, la proposición de hacer un album para propaganda exterior del gobierno republica-
na y, en compañía de un refugiado aleman, se traslada a España dónde lo lleva a térmi-
no. En plena guerra civil fue reportera grafica, colaborando en diversas revistas 
anarquistas como Libre studio, Mujeres libres, Tierra y libertad, Tiempos nuevos y Umbra/. 
De ésta última fue redactora grafica. En la revista Umbra/ conoce a José Horna, su espo-
so, pintor español que colaboró en la mencionada publicación. De España, la pareja pasa 
a París donde publica la serie fotografica Lo que va al cesto (1936). Con el estallido de la 
11 Guerra Mundial, Kati Horna y su esposo abandonan París (X-1939) para refugiarse en 
México. Allí colabora en diversas revistas como Mujeres, S.nob, Mapa (1940), Revista de 
la universidad de México (1958 a 1964), Tiempo (1962}, Perfumes y modas (1956), 
México this mouth (1961 -1965), Revista de revistas (1963). Series fotograficas importan-
tes: Fotografías de la Guerra Civil española (1937-1938), Lo que va al cesto (1939), La 
Castañeda (1945), Fetiches de S.nob (1962), Historia de un vampira, sucedió en 
Goyoacan (1962), Mujer y mascara (1963), Una noche en el sanatorio de muñecas 
(1963), Arquitectura insólita de haciendas mexicanas. Fue maestra de fotografía en la 
Universidad Iberoamericana de 1958 a 1963, siendo director Felipe Pardinas. En 1983 
dirigía un taller de fotografía en la Academia de San Carlos en México. Destaca la tra-
yectoria profesional de Kati Horna como formadora de varias generaciones de fotógrafos 
y su presencia en el movimiento surrealista mexicano. 
2.3- Fechas extremas en que el productor ha generada los documentos de la unidad de 
descripción: 1937-1938 
2.4- Historia de la custodia de los documentos: La mayor parte de la serie fotografica rea-
lizada por Kati Horna, durante la Guerra Civil española, se quedó en España al ser derro-
tada la República, probablemente esté dispersa o destruïda. Sin embargo, según 
declaraciones de la autora, logró llevar en su exilio una pequeña caja de hojalata con una 
selección de negatives tornados durante la contienda. Durante los cuarenta años siguien-
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tes no quiso hacer uso de ese material por la convicción de que debía ser devuelto y uti-
lizado por el pueblo español. El 12 de mayo de 1983, la serie fotografica sobre la Guerra 
Civil, fue ofertada al Estada español por la fotógrafa que residía entonces en México. 
2.5 - Forma de ingreso: El 7 de noviembre de 1983, se entregó al Archivo Histórico 
Nacional una caja conteniendo 270 negatives, realizados por la redactora grafica Kati 
Horna, adquirides por compra con destino a la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico 
Nacional. 

3 - AREA DE CONTEN/DO Y ESTRUCTURA 
3. 1 - Resumen de a/cance y contenido: las fotografías son un excelente reportaje de gran 
calidad artística sobre la contienda civil española durante los años 1937 y 1938, tanto en 
los trentes como en la retaguardia, especialmente de testimonies de la vida de la pobla-
ción civil durante la tragedia bélica. Son fotos poco conocidas pues quedaren fuera de los 
circuitos internacionales de distribución. 
3.2- Valoración, selección y eliminación: dado el valor permanente de todas las unidades 
documentales no se ha llevada a cabo ninguna eliminación. 
3.3 - Nuevos ingresos: no se esperan nuevos ingresos. 
3.4 - Organización: las 270 fotografías van numeradas del 1 al 272 (no existen los núme-
ros 175 y 176), posiblemente por un error en la numeración que se ha mantenido; se han 
conservada también los pies de fotos (individuales o colectivos) que la autora les adjudi-
ca y que envió en una relación mecanografiada. Es la propia numeración que la autora dio 
a estas fotografías la que marca la pauta de la ordenación de los documentes. 

4 - AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION 
4. 1 - Situación jurídica: documentación de titularidad estatal. 
4.2 - Condiciones de acceso: la documentación es de libre acceso y se puede consultar a 
través de un catalogo publicada y de las copias en positivo que existen en el archivo. La 
consulta de los documentes en negativo es restringida. Esta prevista la digitalización de 
toda la serie fotografica. 
4.3- Derechos de autor/normas sobre reproducción: la reproducción esta sujeta a lo esta-
blecido en las correspondientes normas y en la orden ministerial anual que establece los 
precios públicos de determinades servicios prestades por la administración. Kati Horna 
hizo cesión al Estada español de todos los derechos de autor sobre este material y sobre 
cualquier otro material de la autora tornado durante la Guerra Civil que pudiera conser-
varse o aparecer en el futura en cualquier lugar. 
4.4 - Lengua del documento. 
4.6- lnstrumentos de descripción: 
Relación mecanografiada enviada por la autora. 
Catalogo de la exposición Kati Horna. Fotografías de la Guerra Civil española (1937-
1938). Salamanca, 1992. Edita Ministerio de Cultura. lncluye reproducción de todas las 
fotografías y las anotaciones de la autora en forma de pie de foto. 
Inventario Fotografías de Kati Horna en el A. H. N. Sección Guerra Civil, Blanca Desantes 
Fernandez y Margarita Hernandez Jiménez. Salamanca 1997, sin editar. lncluye descrip-
ción completa por cada unidad documental. 

5 - AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
5. 1 - Loca/ización de los documentos origina/es. 
5.2 - Existencia de copias: Existen copias en positivo en el archivo, son de libre consulta; 
en la Filmoteca de la Junta de Castilla y León, ubicada en Salamanca, se conservan 

166 



Descripción de documentación fotografica en los archivos estatales. Aplicación de las normas internacionales 

copias en positivo también de libre acceso. Proyecto de digitalización de imagenes. 
5.3- Unidades de descripción relacionadas en el archivo: en la hemeroteca del archivo 
pueden consultarse algunas publicaciones contemporaneas para las que fueron realiza-
das las fotografías. 
5.4 - Documentación complementaria en otros archivos: el archivo fotografico de Kati 
Horna que recoge toda su trayectoria profesional, excepte la etapa de la contienda civil, 
fue donada por la autora al CENDIAP-INBA, Instituta Nacional de Bellas Artes de México 
en 1985 (6.750 negatives, 3.817 contactes, 408 diapositivas, 496 ampliaciones). 
5.5 - Bibliografía: Libre studio, Mujeres libres, Tierra y libertad, Tiempos nuevos y Umbra/ 
(véase información mas detallada en el nivel de descripción inferior: unidad documental, 
campo de bibliografía). 
Rodríguez Pampolini , Ida. El surrealismo y el arte fantastico de México. México, UNAM, 
1983. 
Sanchez Mejorada de Gil, Alicia. Las series fotograficas de Kati Horna, (s/a, s/1) . 
Revista Siempre, nQ 558, marzo 4 de 1964. Número dedicada a España 1937/38, donde 
se publicaran algunas fotografías de la serie sobre la Guerra Civil. 
Revista Foto Zoom, año 11 , nQ 126, marzo de 1986. Artículo dedicada a la fotógrafa. 
Catalogo de la exposición Kati Horna. Fotografías de la Guerra Civil española (1937-
1938). Salamanca. Edita Ministerio de Cultura,.1992.· 
6- Notas: Véase información relacionada con cada fotografía, en el nivel de descripción 
inferior: unidad documental, campo de notas. 

APÉNDICE I 

B. NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL 

Signatura: FOTOGRAFIAS-KATI_HORNA, Foto.166 
Título: «Centro Infantil en los alrededores de 
Barcelona». 
Fecha: [S/F] 
Nive/ de descripción: unidad documental. 
Características externas: 60x60 mm 
NEG:Nitrato de celulosa. B/N 
Autor: Kati Horna 
Alcance y contenido: 
Fotografía de prensa. 
Primer plano de un grupo de niños, mujeres y hom-
bres, con caras atentas en un centro infantil en los 
alrededores de Barcelona. 
En primer término una mujer joven es agarrada del 
brazo por dos niñas. Posiblemente este lugar sea 
Puente Rodrigo (Barcelona). 
Características físicas: B 
Bibliografía: Fotografía publicada en el periódico 
Umbra/ nQ 30, pag. 3. 9 de abril 1938. Y en la porta-
da de Umbra/ nQ 41 . 27 de agosto 1938. 
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El resto de las fotografías a nivel de unidad documental tienen los mismos elementos de la 
ISAD(G), perola edición es libre, no conserva el orden exacta de la norma internacional. 

«La mujer española antes de la Revolución» 
1938 03 

Fotografía de prensa. 
Fotomontaje realizado con la fotografía de un muro con 
ventanas y escalerillas del Barrio Gótico de Barcelona y 
la cara de una mujer con cabello ensortijado. El o jo esta 
detras de la reja de la ventana. 

60x60 mm 
NEG: Nitrato de celulosa. B/N 
B 
Autor: Kati Horna 
Signatura: FOTOGRAFIAS-KATI_HORNA, Foto.184 
Notas: Fotomontaje del que se editaren carteles. 
Bibliografía: Fotografía publicada en Libre studio. 
marzo 1938, p.13 y en el periódico Umbra/ n2 29, p.16. 
31 de marzo 1938. 

APÉNDICE 11 

A. MACRODESCRIPCIÓN 

1 - AREA DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 - Códigos de referencia: ESP AHNSGC 
1.2 - Título: Fotografías de la Guerra Civil española 
realizadas por Albert-Louis Deschamps para la 
revista l' lllustration francesa . 
1.3 - Fechas de creación de la unidad de descrip-
ción: 1938-1939. 
1.4- Nivel de descripción: Colección. 
1.5 - Volumen de la unidad de descripción: 1.295 
fotografías (1.032 negatives y 263 positives de con-
tacto). · 

2 - AREA DE CONTEXTO 
2. 1 - Nombre del productor: Sougez Duport, Emmanuel. 
2.2 - Historia institucional/biografica: Burdeos 1889-Paris 1972. Estudia bellas artes en 
Burdeos y desde muy temprano decide dedicarse a la fotografía. Viaja por Alemania, 
Suiza y Austria para profundizar sus estudies en diferentes talleres y laboratorios fotogra-
ficos. Cuando estalla la I Guerra Mundial se encuentra en Suiza y regresa a Francia. En 
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1919 trabaja en Paris como fotógrafo independiente, fundamentalmente dedicado a la 
fotografía publicitaria y como ilustrador. Con motivo de la Gran Exposición de Art Decó 
realizada en Paris en 1925, realizó excelentes fotografías de los diferentes expositores. 
La revista L'illustration carecía de servicio fotografico y le encarga el montaje y estructu-
ración del mismo que se abrió en 1926 y funcionó hasta el cierre de la revista en 1945. 
Como director del Servicio de Fotografía se rodea de una serie de colaboradores entre los 
que se encuentra Albert-Louis Deschamps. En 1945 cuando cierra la publicación, 
Deschamps ya no esta en plantilla. Muere en esa década en un sanatorio mental. 
Emmanuel Sougez se quedó en las instalaciones del Servicio Fotografico manteniendo la 
ya menguada plantilla y creando una empresa propia, el «Atelier Sougez» que mantuvo 
hasta 1954. Emmanuel Sougez es conocido por su obra personal de ilustrador de libres 
de arte, arqueología, historia y crítica de la fotografía. En cuanto a su obra creativa, des-
taca por sus bodegones y desnudos de gran formato. 
2. 3 - Fechas extremas en que el productor ha genera do los documentos de la unidad de 
descripción: 1938 - 1939 
2.4 - Historia de la custodia de los documentos: en 1945 cierra la revista l'lllustration. Se 
mantiene el Servicio Fotografico dirigido por Emmanuel Sougez con el nombre de «Atelier 
Sougez» hasta 1954, año en que Sougez cierra para trabajar independientemente como 
ilustrador. Al cerrar, Sougez recogió sus propios negatives, los que había realizado en el 
transcurso del desarrollo del Servicio Fotografico. También recogió los negatives que el 
fallecido Albert-Louis Deschamps había realizado sobre la Guerra Civil española. La 
mayor parte de la producción del Servicio Fotografico de l'lllustration quedó en los sóta-
nos del edificio, precariamente conservades, hasta que fueron comprades por la agencia 
Keystone. Las visitas frecuentes de Sougez a España en los últimes años de su vida le 
convencieron de que esta crónica de la Guerra Civil debía ser traída a España. En 1992 
su hija, Marie-Loup Sougez, oferta la colección Deschamps al Estado español. 
2.5- Forma de ingreso: el 1 de abril de 1993 ingresa en el archivo H.N., sección Guerra 
Civil la colección Deschamps adquirida por compra. 

3 - AREA DE CONTEN/DO Y ESTRUCTURA 
3. 1 - Resumen de alcance y contenido: fotografías realizadas en 1938 y 1939 por Albert-
Louis Deschamps, fotógrafo de plantilla de la revista l'lllustration, enviado a España para 
cubrir la información grafica desde el bando nacional, siguiendo la progresión del ejército 
franquista. lmagenes de España inmediatamente después de la contienda. Poblaciones 
destruidas, cernedores infantiles, repartos de víveres por el Auxilio Social, prisioneros 
republicanes, ejército nacional, desfiles militares, actos religiosos y castrenses. Las 
secuencias de los restos de la ofensiva del Ebro, del Madrid callejero, inmediatamente 
después de la rendición, son especialmente relevantes, así como el desfile de las tropas 
de Franco en Barcelona. Trabajo fotografico propio del reporterismo de guerra. No es ele-
vado el número de fotografías de personajes, pero hay una secuencia del general Varela 
y su Estado Mayor. Se ha destacado la excelente calidad técnica de las fotografías y la 
frialdad del autor que no se implica en los hechos. 
3.2 - Valoración, selección y eliminación: dado el valor permanente de todas las un i dades 
documentales no se ha llevado a cabo ninguna eliminación. 
3.3 - Nuevos ingresos: no se esperan nuevos ingresos. 
3.4 - Organización: las fotografías estaban instaladas en sobres numerades del 9.486 al 
10.424 cambiando Iu ego la numeración por letras (B/1/1 etc.). Esta numeración corres-
pondía a la del Archivo Sougez, del que este conjunto fue extraído. Se ha renumerado al 
instalarse en sobres adecuados con una signatura currens. 
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4 - AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4. 1 - Situación jurídica: documentación de titularidad estatal. 
4.2 - Condiciones de acceso: las fotografías estan disponibles en soporte digital. La con-
sulta de los documentes originales es restringida. 
4.3- Derechos de autor/normas sobre reproducción: la reproducción esta sujeta a lo esta-
blecido en las correspondientes normas y en la orden ministerial anual que establece los 
precios públicos de determinades servicios prestades por la administración. Los derechos 
patrimoniales de autor fueron cedides al Estado español. El Archivo puede hacer uso de 
las imagenes según el artículo 37 de la Ley de Propiedad lntelectual vigente. 
4.4 - Lengua del documento. 
4.5- Características físicas: el estado de conservación de la colección es en general bueno. 
4.6- Instrumentes de descripción: relación mecanografiada no individual y aproximativa. 
Catalogo Fotografías de Albert-Louis Deschamps en el A.H.N. Sección Guerra Civil, 
Blanca Desantes Fernandez y Margarita Hernandez Jiménez. Salamanca, 1997, sin edi-
tar. lncluye descripción por cada unidad documental. 

5 - AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOC/ADA 
5. 1 - Localización de los documentes origina/es: 
5.2 - Existencia de copias: proyecto de realización de copi as en positivo por convenio con 
la Filmoteca de la Junta de Castilla y León. 
5.3- Unidades de descripción relacionadas en el archivo: en la hemeroteca del archivo 
pueden consultarse algunes números .sueltos de l'lllustration, revista para la que fueron 
realizadas las fotografías. Los artículos de l'lllustration relatives a la Guerra Civil, han sido 
microfilmades y pueden consultarse en el archivo para contextualizar las fotografías. 
5.4 - Documentación complementaria en otros archivos: posiblemente en la agencia 
Keystone se conserve documentación fotografica de otros fotógrafos de la revista 
l'lllustration que hicieron reportajes sobre nuestra contienda civil. 
5.5 - Bibliografía: Bienal de Venecia. Fotografía e información de guerra. España 1936-
1939. Barcelona, 1977, pp. 65-66. Marchandiau, Jean-Noêl 1'11/ustration. 1843-1944. Vie et 
mort d'un journal. Toulouse, 1987. López Mondéjar, Plubio Las fuentes de la memoria 11. 
Ministerio de Cultura, 1992, p.93. 
6- Notas: los sobres originales que contenían los negatives llevaban algunas pequeñas 
anotaciones manuscritas que se han conservada. Véase información relacionada con 
cada fotografía en el nivel de descripción inferior: unidad documental, campo de notas. 

APÉNDICE 11 

B. NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL 

Correos nacionales 
1939 02 

Fotografía de prensa. 
Correos nacionales, uno de elles motorizados, delante 
de la sede de la UGT en Figueras. En el dintel de la 
puerta hay un cartel: «FEDERACIÓ SINDICATS/ 
COMARCAU U.G.T.». 
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60x60 mm 
NEG: Acetato de celulosa. B/N 
B 
Autor: Albert-Louis Deschamps 
Signatura: FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS, Foto.23 
Notas: En el sobre: Guerre Esp. 
Bibliografía: publicada en la revista l'lllustration el 18 de febrero de 1939 p.227. 

Fortaleza de Montjuïc 
1939 

Fotografía de prensa. 
Prisioneros republicanes amontonados en una zona de 
la fortaleza de Montjuïc. 

60x60 mm 
NEG: Acetato de celulosa.B/N 
B 
Autor: Albert-Louis Deschamps 
Signatura: FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS, Foto. 764 

APÉNDICE 111 

A. MACRODESCRIPCIÓN 

1 - AREA DE IDENTIFICACIÓN 
1. 1 - Códigos de referencia: ESP AHNSGC 
1.2 - Título: fotografías de Robert Capa sobre la 
Guerra Civil española. 
1.3 - Fechas de creación de la unidad de descripción: 
1936-1938. 
1.4 - Nivel de descripción: Colección. 
1.5 - Volumen de la unidad de descripción: .97 foto-
grafías. 

2 - AREA DE CONTEXTO 
2.1 - Nombre del productor: Juan Negrín López. 
2.2 - Historia institucional/biografica: sobre Juan Negrín: «(1892-1956). Catedratico de 
fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid y político canario que 
alcanzó un altísimo prestigio internacional con la creación, en dicha ciudad, de una escue-
la de su especialidad. Afiliado al Partido Socialista Obrero Español durante la dictadura 
del general Primo de Rivera, fue elegido diputado a Cortes por Las Palmas en 1931 , y ree-
legido en 1936 por la misma circunscripción . . En septiembre de este último año, in iciada 
ya la guerra civil, fue nombrado ministro de Hacienda en uno de los gobiernos presidido 
por Francisco Largo Caballero, cargo en el que destacó por su capacidad como hombre 
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de gobierno, reorganizando el Cuerpo de Carabineros, adquisición de armamento extran-
jero, adopción de medidas antiinflacionistas, depósito del oro del Banco de España en la 
Unión Soviética, etc. En mayo de 1937, el presidente de la República le encargó la for-
mación de un Gobierno, en el que dio cabida a las mas variadas tendencias, con excep-
ción de los cenetistas ... y ugetistas. El 6 de marzo abandona España, dirigiéndose en 
avión a Francia, acompañado de alguna de sus ministres. En el exilio, preside un gabier-
no fantasma hasta 1945. Después, en Gran Bretaña, vuelve con éxito a sus tareas profe-
sionales hasta que, hallandose en París, le sobreviene la muerte». Tornado de: Rubio 
Cabeza, Manuel. Diccionario de Ja Guerra Civil española. Barcelona, 1987. 
2.3- Fechas extremas en que el productor ha generada los documentes de la unidad de 
descripción: 1939. 
2.4 - Historia de la custodia de los documentes: «El 16 de marzo de 1979 el embajador 
de Suecia en Madrid hizo entrega al subsecretario de Asuntos Exteriores de una maleta 
de reducidas dimensiones (47 x 26 x 19 cm.) que contenía distintes documentes y cartas 
pertenecientes al presidente del Consejo de Ministres de la 11 República, Juan Negrín. La 
carta del embajador Lennar Petri decía de la maleta que fue entregada -no sabemos 
ahora por quién ni en qué circunstancias- a la legación de Suecia en Vichy. Al terminar la 
Segunda Guerra mundial, dicha maletita fue enviada al archivo del ministerio sueca de 
Asuntos Exteriores, donde se ha conservada hasta ahora. El equipo de documentalistas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores inició inmediatamente el estudio de su contenido. En 
síntesis, se trataba de documentación y correspondencia oficial fechada en los últimes 
meses de la Guerra Civil española, muy especialmente en el mes de enero de 1939. Se 
distribuyeron los distintes escrites en tres cajas archivadoras, incluyéndose en la primera 
todo lo referente al Ministerio de Defensa Nacional; en la segunda lo originada en otros 
ministerios, así como una amplia colección de facturas; y en la tercera la corresponden-
cia que fue ordenada alfabéticamente. Ademas de todo ello, la maleta contenía 97 foto-
grafías sobre la Guerra Civil en el frente y en alguna de las principales capitales. Ningún 
escrita explicaba las razonas por las que dicha colección estaba en manos del Dr. Negrín. 
Se pensó en que se hubiese reunida toda ella para una eventual exposición o publica-
ción» . En Fotografías de Robert Capa sobre Ja Guerra Civil española. Colección del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1990. p. 7 . 
2.5 - Forma de ingreso: Madrid, a 26 de junio de 1992, el Archivo Histórico Nacional reci-
be por transferencia para su integración en los fondos del A.H.N. , Sección Guerra Civil, 
tres cajas de fotografías de Robert Capa procedentes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

3 - AREA DE CONTEN/DO Y ESTRUCTURA 
3. 1 - Resumen de a/cance y contenido: según Cornell Capa se trata «del mas amplio con-
junto de fotografías originales de Capa, con excepción de las que pertenecen al 
lnternational Center of Photography de Nueva York» . Es un excelente testimonio sobre la 
Guerra Civil española del primer corresponsal de guerra moderna. El género del fotore-
portaje sirvió de soporte al periódico informativa ilustrado que en esas décadas tuvo su 
maximo desarrollo. Hay que destacar que de las 97 fotografías, 7 son atribuidas a Gerda 
Taro, 9 a David Seymour conocido como Chim y 1 a Fred Stein, seis de elias no han podi-
do ser identificadas. Señalar también el valor de estos documentes graficos que fueron 
testimonio y arma. 
3.2 - Valoración, selección y eliminación: dada el valor permanente y artística de todas las 
unidades documentales no se ha llevada a cabo ninguna eliminación. 
3.3- Nuevos ingresos: no se esperan nuevos ingresos. 
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3.4 - Organización: la identificación de las fotografías fue realizada por la documentalista 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mercedes Pérez Vera, que abordó una labor exhaus-
tiva de identificación consultando los fondos existentes sobre Robert Capa en diversas 
instituciones y con la ayuda del Sr. Cornell Capa, hermano del fotógrafo, así como de su 
biógrafo Sr. Richard Whelan. Los títulos de las fotografías son títulos propios, manuscri-
tes por el autor en francés, a veces incorrecte, en los anversos de las mismas. El orden y 
la numeración se dio posteriormente por la mencionada documentalista, atendiendo a la 
fecha, lugar geografico o tema. También realizó un estudio de los lugares y publicaciones 
en los que fueron localizadas (esta información se ha incluido en el campo de bibliografía 
a nivel de unidad documental), así como las identificaciones realizadas por Cornell Capa 
y Richard Whelan (esta información ha sido incluida en el campo de notas a nivel de uni-
dad documental). 
Se ha respetado toda la labor y ordenación de Mercedes Pérez Vera, profundizando en la 
descripción de contenidos, características externas e índices, de las 97 unidades docu-
mentales. 

4 - AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4. 1 - Situación jurídica: documentación de titularidad estatal. 
4.2 - Condiciones de acceso: la documentación es de Hbre acceso y se puede consultar a 
través de un catalogo publicado (vease campo de instrumentes de descripción). La con-
sulta de los documentes originales es restringida. Esta prevista la digitalización de toda la 
serie fotografica. 
4.3 - Derechos de autor/normas sobre reproducción: la reproducción esta sujeta a lo esta-
blecido en las correspondientes normas y en la orden ministerial anual que establece los 
precios públicos de determinades servicios prestades por la administración. Los derechos 
de autor pertenecen a los herederos de Robert Capa, David Seymour-Chim y Gerda Taro. 
"Los titulares de los derechos de autor no podran oponerse a las reproducciones de las 
obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fono-
tecas, filmotecas, hemerotecas o archivos ... ". Título 111, Cap. I art. 37 de la Ley de 
Propiedad lntelectual. 
4.4 - Lengua del documento. 
4.5 - Características físicas: el estado de conservación es bueno. 
4.6 - lnstrumentos de descripción: catalogo fotografías de Robert Capa sobre la Guerra 
Civil española. Colección del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1990. lncluye 
reproducción de todas las fotografías. Inventario fotografías de Robert Capa en el A. H. N. 
Sección Guerra Civil, realizado por Blanca Desantes Fernandez y Margarita Hernandez 
Jiménez. Sin editar. Salamanca, 1997. 

5 - AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
5. 1 - Localización de los documentos origina/es: 
5.2 - Existencia de copias: existe copia en positivo que puede ser consultada en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
5.3 - Unidades de descripción relacionadas en el archivo: En la hemeroteca del archivo 
pueden consultarse algunas publicaciones contemporaneas para las que fueron realiza-
das las fotografías. 
5.4 - Documentación complementaria en otros archivos: existen fotografías originales de 
Robert Capa en la Biblioteca Nacional de París, en los Archivos Nacionales de París (8 
cuadernos de trabajo con 2.500 planchas de contacto), Agencia de fotografía «Magnum 
Photos» fundada por Robert Capa, y en el «lnternational Center of Photography» (CIF) 
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que administra el patrimonio fotografico de Robert Capa bajo la dirección de su hermano 
Cornell (2.500 positives antigues, todos los negatives, las copias de contacto, los títulos y 
la correspondencia de Robert Capa). Documentación relacionada en el maletín de Negrín, 
donde se encontraren las fotografías, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Fondo Archivo de Barcelona, Caja RE 151. 
5.5- Bibliografía: fotografías de Robert Capa sobre la Guerra Civil española. Colección del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1990. Robert Capa. Fotografías. Nueva York, 
1996. Véase información mas detallada relacionada con cada fotografía en el nivel de 
descripción inferior: unidad documental, campo de bibliografía. 
5.6 - Notas: véase información relacionada con cada fotografía, en el nivel de descripción 
inferior: unidad documental, campo de notas. 

APÉNDICE 111 

B. NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL 

«Ruinas de Madrid, 1937» 
1937 

Fotografía de prensa. 
Mujer joven de aspecte desolado entre los escombres de 
unas casas, después de un bombardeo. 

180 mmx240 mm 
POS: Papel baritado. B/N 
B 
Autor. Robert Capa 
Signatura: FOTOGRAFÍAS-CAPA, Foto.14 
Notas: Identificada por Cornell Capa y Richard Whelan. La figura de la mujer sirvió para cola-
ges de carteles extranjeros. 

«Gerda Taro tuée sur le front de Brunete en 1937» 
1937 

Fotografía de prensa. 
Primer plano de Gerda Taro escribiendo su cróni-
ca. 

180 mmx240 mm 
POS: Papel baritado. B/N 
B 
Autor: Fred Stein 
Signatura: FOTOGRAFÍAS-CAPA,Foto.53 
Notas: Identificada por Cornell Capa y Richard 
Whelan. 
Bibliografía: Whelan, Richard: Robert Capa, pag.1 07 (distinta toma). 
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APÉNDICE IV 

NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL 
DESCRIPCIÓN INTENSIVA 

Primeros hermanos de la Logia Francisco Ferrer 
1913 05 

Retrato de grupo. 
Los trece obreros fundadores de la logia 
Francisco Ferrer de Tanger, vestidos con mandi-
les rituales. En el centro el Venerable Maestro 
adornada con collarín e insígnia de grado. 

Fotografía pegada en portafotos horadado en la 
parte superior. Hay una inscripción probablemen-
te de la Delegación Nacional de Servicios 
Documentales. 

Al dorso manuscrita: «El V.•.M.•.S.•.Pajares (B.) y los doce/primeros hermanos de la 
Log.•.Obrera/Francisco Ferrer nQ 2/AI Gr.•. Consejo de la Orden/Tanger, mayo 1913». 

Al dorso sello de tinta: «RESP.•.LOG.•.OBR.•.FRANCISCO FERRER 
NQ 2/0R.•.DE TANGER». 

296mmx229mm 
POS: Papel baritado. B/N 
R. Roturas 
Autor. Anónimo 
Signatura: SE-MASONERIA_A,Foto.1 8. 
Unidades Relacionadas: 
Bartolomé Pajares Duran perteneció a varias logias, tiene expediente Masonería 183/12. 
Fotografía extraída de MASONERIA_A,C.771 ,Exp.? 

Descriptores: 
ATRIBUTOS DEL TALLER 
ATRIBUTOS MASÓNICOS 
LOGIA FRANCISCO FERRER [L!.JG] TANGER (MARRUECOS) 
PAJARES DURAN, BARTOLOME [ACT] 
VENERABLE MAESTRO 
RETRATOS DE GRUPO 
TANGER(MARRUECOS) 
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RÉSUMÉ 

Jusqu'à Ja publication de Ja Norme internationale générale de description archivistique ISAD (G) et, plus 
récemment, de la Norme internationale des écritures archivistiques d'autorités pour institutions, personnes et 
famílies ISAAR (CPF), la description des documents d'archives n'avait jamais été normalisée à l'échelle interna-
tionale. 

Quoi qu'il existe des propositions valables de classification et de description des documents photographiques 
d'archives, l'application de ces normes internationales de description se justifie pleinement en ce qu'elles garan-
tissen! une diffusion globale de J'information. 

Soulignons toutefois que l' ISAD (G) reste un e norme en cours de formation: ell e doit encore fai re ses preuves 
et être débattue. Pour la communauté d'archivistes travaillant avec du matériel photographique, elle ouvre par con-
séquent une étape d'expérimentation méthodologique. 

Sont analysés l'objectif et le dom ai ne d'application de l'I SAO (G), la technique de description selon plusieurs 
niveaux hiérarchiques communicants, ainsi que Je fonds lui-même en tant que niveau supérieur d'application de Ja 
norme. À l'aide d'exemples, on étudie l'uti lisation des sections et éléments de la norme aux niveaux supérieurs de 
description (macrodescription), en indiquant la flexibilité des directives internationales qui proposant les éléments 
essentiels à toute description d'ordre obligatoire, ainsi que les éléments ou domaines de la norme applicables 
selon les besoins d'analyse que pose Je fonds photographique décrit. 

Cette communication se propose d'examinar comment sont également appliqués les critères internationaux 
pour Je document photographique à l'unité documentaire. Elle passe en revue les domaines ou éléments de des-
cription des critères internationaux employés pour analyser la photographie comprise comme une unité docu-
mentaire, et signale les problèmes que pose l' ISAD (G) en tant qu'instrument de travail. 

Pour finir, l'auteur met l'accent sur J'interdisciplinarité du phénomène photographique et se demande comment 
les archivistes peuvent apporter leur expérience dans la description de la photographie comme document d'archi-
ves, document qui n'est pas analysé en soi mais replacé dans un contexte ou il entretient des rapports hiérarchi-
ques et organiques. 11 conclut en soulignant la nécessité de comparer nos expériences avec d'autres expériences 
internationales d'application de la norme ISAD (G) relative à la documentation photographique. 

SUM MARY 

Archival description did not have an international descriptiva standard until the publication of the General 
lnternational Standard Archival Description - JSAD (G), and, more recently, the lnternational Standard Archival 
Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Famílies - ISAAR (CPF). 

Although correct proposals exist for the classification and description of photographic documentation in archi-
ves, the appearance of international descriptiva standards makes their application reasonable and useful, since 
their use assures global dissemination of the information. 

lt is important to note that the JSAD (G) is a standard that is currently under development, subject to experi-
mentation as well as debate. We are, therefore, in the midst of a phase of methodological experimentation in the 
archival community involved in photographic matériel. 

The analysis involved the objective and scope of application of the ISAD (G) as well as descriptiva techniques 
at various interrelated hierarchical Jevels and the collection as the highest level of application of the standard. The 
use of areas and elements of the standard is studied, with examples, at the upper levels of description (macro-
description). Furthermore, the analysis notes the flexibility of international guidelines proposing essential elements 
of mandatory use in any description, and elements or fields of the standard which can be applied according to the 
analysis needs posed by the photographic collection being described. 

The presentation also intends to examine the application of international guidelines concerning photo docu-
ments also at the document unit level. A practica! review is made of the descriptiva fields or elements of the inter-
national guidelines, which we use to analyse the photograph understood as a document unit, pointing out the 
problems posed by the use of the ISAD (G) as a working tool. 

Finally, the presentation highlights the interdisciplinary nature of the photographic phenomenon and how 
archivists can provide our own experiences in the description of photographs as archival documents, archival 
documents that are not analysed in isolated fashion, but are placed in context and maintain hierarchical and 
organic relationships. The work points out the need to compare our experiences with other international expe-
riences in the application of the ISAD (G) standard on photographic documentation. 
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LOS FONDOS FOTOGRAFICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
María Teresa Oorantes . 

Archivo Histórico del Gobierno del Estado de México 

lntroducción. 

Considero que al hablar de los archivos de imagen, al menes en mi país, es llevar a su 
justo medio documentes que habían sido postergades y vistos de soslayo dentro de la docu-
mentación en soporte no tradicional, sin embargo, específicamente la fotografía, ha sido 
documentación de importancia relevante desde el siglo XIX que ha testimoniada las acciones 
de la humanidad a través de la imagen. 

Es evidente que desde la aparición de la fotografía, ésta ha contribuido a enriquecer la 
memoria, pues en actes trascendentales como la fundación de una escuela, la construcción 
de una presa, camines, puentes, construcción o remodelación de hospitales, mercados, edi-
ficios públicos o privades y en muchas ocasiones auxiliares de testimonio en hechos que 
ampara o son necesarios para la impartición de justícia, como serían las fotografías forenses. 

Así mismo el material de imagen que se ha generada en el desarrollo de las ciencias como 
la micro-fotografía y la fotografía espacial o simplemente las fotografías costumbristas y de 
ambito social como sería el caso del famoso fotógrafo mexicana Casasola, que le ha dado a 
los archivos de imagen fondos impresionantes sobre el movimiento revolucionaria de 191 O y 
que va desde la imagen cotidiana de "la pulquería", "la visita del Marquéz de Polavieja", "una 
refriega entre los grupos revolucionaries", "el beso", "la soldadera" o "el niño revolucionaria" 
por mencionar algunes. 

Los fondos de imagen, actualmente, permiten el acceso visual y la información precisa de 
hechos fundamentales, que en ocasiones se han escapada a la información escrita sin 
embargo en México se carece de una tradición que nos permita saber quién o quienes han 
sido los fotógrafos que han generada la documentación de imagen, ya que no se ha regla-
mentada el registro del nombre, la fecha y el lugar y por tal razón la ausencia de esta infor-
mación ha dificultada la identificación de los fondos fotograficos. 

Sin embargo, y a pesar de la aguda problematica a la que me he enfrentado para la orga-
nización de los acervos fotograficos que se resguardan en el Archivo Histórico del Gobierno 
del Estado de México, compartiré con ustedes mis experiencias en las espléndidas tareas de 
la documentación de imagen. 

Características del archivo de imagen mexiquense. 

El Archivo Histórico del Gobierno del Estado de México, se encuentra ubicado en la capi-
tal de nuestra entidad federativa, a 60 quilómetros de la capital de la república y resguarda 
toda la documentación generada en territorio mexiquense de fechas extremas 1542 a 1969. 
El Estado de México es uno de los estades mas importantes de la república mexicana, tiene 
una superficie territorial de 22, 499.95 quilómetros cuadrados y una población aproximada de 
13 '000, 000 de habitantes de 122 municipios, s u importancia estri ba en la feracidad de su tie-
rra y su ubicación geografica que rodea la capital de la República, así como su densidad 
poblacional y su desarrollo industrial. 

De tal manera que los fondos fotograficos que se resguardan en el Archivo Histórico repre-
sentan una singular importancia, ya que estos testimonian, a través de la imagen, la evolu-
ción y desarrollo de esta entidad federativa desde finales del siglo decimonónico. 
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Los fondos que integran este archivo estim conformades por un millón de fotografías y 
quinientos mil negativos, los materiales estan constituidos en 20 fondos, los que han sido 
reconducidos a través del Principio de Procedencia; así mismo estos fondos se conforman 
por 350 series aproximadamente y estan instalados en 400 metros lineales. 

Considero importante comentar, que los fondos de referencia se encuentran analizados e 
identificados, pero únicamente el fondo Municipios del Estada de México esta totalmente 
organizado y homogeneizado de acuerdo con la Norma Internacional General de Descripción 
Archivística, aplicada desde el primero de febrero de 1994, por tal razón, únicamente refe-
riré la estructura del fondo antes mencionada, que esta conformada por 42 series, 22 subse-
ries, 7963 fotografías de fechas extremas de 1897 a 1991, todas estas unidades de imagen 
se encuentran ubicadas en unidades de instalación a las que hemos llamado carpetas con 
una dimensión de 30 centímetros de altura, 20 centímetres de ancho y 8 centímetros de gro-
sor, que completan un total de 101 unidades de instalación. 

Las características de las tipologías documentales son homogéneas y coherentes con su 
serie, por ejemplo la serie Obras Públicas esta conformada por 17 subseries, 4477 fotografí-
as en 38 carpetas de fechas extremas de 1897 a 1990, con las tipologías documentales de 
asuntos relatives a: construcciones de escuelas, construcciones hidraulicas, construcciones 
de puentes, construcción de drenajes, construcción de lavaderos públicos, remodelación de 
parques, jardines y edificios importantes entre otros. Así mismo, la serie Educación Pública, 
esta conformada por 775 fotografías en 11 carpetas de fechas extremas de 1900 a 1990 con 
tipologías documentales de asuntos relatives a: inauguraciones, clausuras de cursos, recep-
ciones de maestros, etc. 

Las series documentales fundamentan su Principio de Procedencia en todas y cada una 
de las actividades que se desarrollan en los municipios del Estada de México, por ejemplo: 
obras públicas, educación pública, actividades agrícolas, comunicaciones y transportes, cere-
monias y desfiles cívicos, panoramicas, hidrología, puentes, política, archivos, milícia y gue-
rra, industrias, minas, etcétera. 

Organización científica de los fondos de imagen. 

Como se ha referido anteriormente, la organización científica se inició con el analisis del 
Principio de Procedencia que conllevó al conocimiento exacto de los fondos fotograficos; con-
ciu ida este paso metodológico con la estructura del cuadro de organización científica que 
posibilitó una descripción coherente con las tipologías documentales, acorde con el Principio 
de Procedencia, dando como resultada el primer inventario cardinal de los fondos de imagen 
del Archivo Histórico, completando con esta una organización científica auxiliada por la apli-
cación de la Norma ISAD (G). 

lnstrumentos de descripción para los fondos de imagen. 

Después de casi cinca años de trabajo archivístico aplicada en los fondos de imagen se 
ha logrado obtener un producte terminado en relación a los inventarios archivísticos a los que 
hemos llamado cardinales; pues estamos convencidos de su importancia fundamental para 
la organización científica. Desde luego es menester recalcar la importancia de los cuadros de 
organización científica o cuadros de clasificación para una organización en los fondos de ima-
gen, pues esto nos posibilita para evitar la manipulación indiscriminada de las fotografías, ya 
que los usuarios únicamente solicitaran los materiales específicos que se refieran en los 
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inventaries para, posteriormente, consultaries a través del sistema ARCHMEX que se ha 
desarrollado en un sistema Unix HP-UX Ver. 9.04, en lenguaje de programación lnformix 4GL 
Ver. 4.11 en un servidor HP-900, con siete segundos de respuesta. 

Considero importante comentar que en este memento se estan preparando los trabajos 
de digitalización que deberan ser escrupulosamente coincidentes con la imagen y la descrip-
ción, y esperamos optimistamente poder entregar catalogos digitalizados de los fondos de 
imagen que hemos referida. 

Condiciones físicas de repositorio. 

Las características del inmueble donde se resguardan los fondos de imagen, las conside-
ro de alto riesgo ya que no se cuenta con instalaciones ad hac para la conservación de estos 
espléndidos fondos pues las temperaturas oscilan en el verano entre los 21 y 23Q e y 70-90% 
de humedad relativa, lo que pone en peligro la estabilidad molecular y estructural de los 
soportes fotograficos, pues con estas condiciones ambientales se corre el riesgo de una oxi-
dación violenta y por ende el desvaído de la imagen, por lo tanto estos fondos de imagen, se 
encuentran en peligro latente como pérdida de la memoria. 

Conclusiones. 

Por todo lo referida, considero que los archivos de imagen en México no han sido valora-
dos en su justo medio, pues formalmente sólo existen la Fototeca Nacional y los Fondos 
Fotograficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, los que contemplan las mis-
mas carencias físicas, de organización y sobre todo de personal capacitada y especializado 
en los fondos de imagen y desde luego el conocimiento del manejo de la fotografía digital, ya 
que en México carecemos de legislación al respecto. 

Sin embargo, es evidente la riqueza fotografica que se ha generada a través de la histo-
ria de mi país, y no menos importante la lucha permanente por la defensa de estos docu-
mentes que aún son incomprendidos y hasta ignorades en los archivos mexicanes. 

Propuestas. 

Después de lo enunciada, propongo que se estructure un programa de emergencia para 
ser presentada en las instancias que corresponden, incluyendo la Comisión para el Desarrollo 
de los Archivos del Consejo Internacional de Archivos, para de esta manera apoyar el desa-
rrollo, difusión y acendrar así la trascendencia de la memoria del documento de imagen. 
Asímismo, que se integre o constituya en el Consejo Internacional de Archivos una sección 
para el desarrollo de los archivos de imagen. Estoles daría un lugar en el contexto del siglo 
XXI. 
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RÉSUMÉ 

Élément documentaire de première importance depuis le XIXème siècle, la photographie témoigne des faits 
et gestes de l'humanité et les illustre par l'image. Ce matériel documentaire est à la base du développement de 
sciences comme la microphotographie et la photographie spatiale, mais aussi, plus simplement, la photographie 
quotidienne et sociale, laquelle, en la personne du célèbre photographe mexicain Casasola, nous a laissé des 
archives impressionnantes s ur I e mouvement révolutionnaire de 191 O. 

Les fonds iconographiques permettent actuellement de visionner et d'obtenir des informations précises sur des 
faits fondamentaux qui, parfois, ant échappé à la pressa écrite. Au Mexique, pourtant, en l'absence de lai régle-
mentant l'enregistrament des photographies (nom de l'auteur, date et lieu), on manque souvent d'éléments pour 
attribuer une photo à son auteur et l'identification des fonds reste difficile. 

Les fonds photographiques que renferment les Archives Historiques de I'État de Mexica revêtent une impor-
tance toute singulière: ils témoignent, par l'image, de l'évolution et du développement de cette entité fédérale 
depuis la fin du XIXème siècle. On y trouve plus d'un million de photographies et cinq cent mille négatifs, répar-
tis en 20 fonds classés selon la provenance des documents; ces fonds se composant de qualques 350 séries couv-
rant une surface linéaire de 400 mètres. S'ils ant tous été entièrement analysés et identifiés, seul le fonds 
Communes de I'État de Mexica a fait l'objet d'un catalogage et d'une homogénéisation systématique selon la 
Norme lnternationale générale de description archivistique, et ce depuis février 1994. Je m'en tiendrais done à la 
structure de ce fonds, qui se compose de 42 séries, 22 sous-séries et 7963 photographies échelonnées entre 1897 
et 1991 , toutes décrites de manière scientifique dans son lnventaire Cardinal. 

11 me semble important de souligner que nous nous apprêtons à numériser les collections, tache à mener avec 
le plus grand soin si l'on veut qu'image et description coïncident. Gageons que nous serens prochainement en 
mesure de remettre les catalogues numérisés des fonds d'images dant nous parlions plus haut. 

SUMMARY 

Photography has been documentation of signa! importance since the 19th century which has borne witness to 
the actions of humankind through images. This material has generated the development of sciences like microp-
hotography or space photography, or simply photos of manners and social scenes, as the case of the famous 
Mexican photographer Casasola, who donated impressive collections on the 191 O revolutionary movement to 
Mexico's image archives. 

Image collections now provide visual access and accurate information about fundamental events which on 
occasion have escaped written reporting. However, Mexica lacks a tradition enabling us to identify who the photo-
grapher(s) generating the image documentation have been, since no rules have governed the registration of 
names, dates and places. Thus, the absence of this information has made the identification of photo collections a 
difficult task. 

The photo collections stored in the State ot Mexico's Historie Archive are ot singular importance, since they 
provide testimony through images of the evolution and development of this federal entity since the late nineteenth 
century. The collections which integrats this archive are made up of a million photographs and five hundred thou-
sand negatives, and they are divided inta 20 collections, redirected through the Principie of Origin, constituting 
approximately 350 series installed over 400 linear metres. Similarly, the photo collections have been analysed and 
identified, but only the Municipalities ot the State ot Mexica collection is entirely organised and homogenised accor-
ding to the General lnternational Standard Archival Description, applied since February 1, 1994. For this reason, I 
will only refer to the structure of this collection, made up of 42 series, 22 subseries, 7963 photographs dating from 
1897 to 1991, scientifically described in its Cardinal lnventory. 

I believe it is important to note that at this time their digitalisation is currently being prepared. Work in this 
sense must be scrupulously consistent with the image and description, and we are optimistic about being able to 
distribute digitalised catalogues of the referred image collections. 
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LA CULTURA DE LA IMATGE A LA XARXA TELEMÀTICA. 
LA SITUACIÓ A CATALUNYA 

Dolors Grau i Ferrando 
Fotohístoríadora 

En la xarxa telemàtica la imatge està de moda: fotografies, logos, backgrounds, git ani-
mats il·luminen i fan amena la navegació per lnternet. Tanmateix, quin paper tenen reservats 
els bancs d'imatges? Pel que sembla, Catalunya no té projectes punters que l'internauta 
pugui entreveure com ho fa mitjançant les pàgines d'influència anglòfona o francòfona. Unes 
pàgines que són sostingudes tant per institucions i associacions, com per empreses o pro-
fessionals que creuen en el paper que ha de jugar internet i aposten per projectes sòlids que 
compten amb els recursos per a desenvolupar-los. 

Algú potser atribuirà aquest retard a la falta d'infrastructura tecnològica però la major 
part de la culpa, crec jo, radica en l'escassa tradició en la cultura de la imatge. Per exem-
ple, preguntem-nos: Quan fa que hi ha arxius d'imatges a Catalunya? Bé, l'arxiu Mas 
aviat celebrarà el seu centenari però el 90% dels arxius d'imatges no tenen ni deu anys 
de vida. Però passem a una altra pregunta: Quants col·leccionistes d'imatges coneixeu? 
(que visquin exclusivament de la venda d'imatges vull dir) Jo no en conec cap, potser n'hi 
ha algun però sense una gran transcendència. I l'última pregunta: quantes associacions 
dedicades a la recerca i a la conservació fotogràfica coneixeu? No ho sé, però diria que 
el panorama no és gaire encoratjador. Bé, direu no cal exagerar que hi ha nombroses 
associacions de fotògrafs, etcètera, etcètera. Sí, d'acord, però hi ha alguna associació 
que tingui com a objectiu l'estudi de la història de la fotografia en exclusiva i la seva 
potenciació i conservació? Jo no la conec. De fet la xarxa telemàtica tradueix al món vir-
tual, la realitat física i palpable que podem tocar dia a dia. No hi ha associacions, almenys 
punteres, per a la recerca dedicada al món de la imatge; la majoria dels arxius estan pen-
sant quan informatitzaran els seus fons i col.leccions i de quina manera; i tampoc hi ha 
un mercat potent d'oferta i demanda en imatges, com el que existeix en el món anglosa-
xó i francòfon. 

Així què hi ha en el ciberespai català? La majoria de les pàgines web són pàgines de pro-
moció personal i professional dels fotògrafs (que són moltíssimes) que posen el seu book de 
fotografies a dispc;>sició dels clients potencials. També hi ha nombrosos directoris de fotògrafs, 
agendes d'exposicions, i bases per participar en concursos i premis. Tanmateix no hi ha, que 
és el que interessa aquí, bancs d'imatges digitalitzades ni llocs d'intercanvi d'informació que 
escriguin sobre la conservació i la catalogació de les imatges gràfiques. Així doncs, els llocs 
que haurien d'estar interessats en la creació de projectes importants i interactius opten per la 
llei del mínim esforç. És a dir, ser-hi presents, per allò que està de moda, però no esmerçar-
hi massa recursos ni temps. Digna de destacar és la proposta feta per l'Arxiu d'Imatges Emili 
Massanas i Burcet de la Diputació de Girona, http://www.ddgi.es/aiemblindex.html, un espai 
que compta amb una excel·lent presentació i propostes interessants, com el projecte de 
construcció d'un directori d'arxius d'imatges, i la possibilitat de llegir el butlletí "Focus" per via 
telemàtica. La proposta és interessant però fa massa temps que no tan sols no s'han incor-
porat propostes noves sinó que ni tan sols s'ha actualitzat. Aquest és el gran i etern proble-
ma de la xarxa: mantenir les pàgines costa un gran esforç, un bon grapat d'hores i la 
interrelació entre professionals provinents de diferents sectors: informàtics, periodistes, docu-
mentalistes, etcètera. Enguany s'ha afegit una proposta nova que es pot veure a http://mem-
bers.xoom.com/fotohístoría. En aquestes pàgines, de la qual sóc la webmaster, es difon la 
història de la fotografia a Catalunya i la problemàtica que hi ha en la seva descripció, con-
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servació i catalogació, amb la incorporació de bibliografia, una ciberbiblioteca i properament 
un diccionari d'autors catalans permanentment actualitzat. 

Fora de les fronteres de Catalunya i de l'estat espanyol hi ha projectes ambiciosos que 
estan realitzats per associacions i institucions de les quals donaré alguns exemples. 
L'associació de daguerreotips d'Amèrica presenta unes bellísimes pàgines, http://abell.aus-
tinc.edu/dag, dedicades a "la història, la ciència i l'art del daguerreotip". Aquesta associació, 
que va ser fundada fa deu anys i compta amb un miler d'associats, ha fet unes pàgines admi-
rables amb tots els recursos haguts i per haver que desitgi qualsevol aficionat al daguerreo-
tip (llocs de formació, exposicions, bibliografia, links, etcètera). A l'altre costat de l'Atlàntic la 
societat fotogràfica francesa, http://www.sfp.photographie.com, presenta un bon aparador i 
propostes més o menys interessassants a l'igual que la Maison Européenne de la 
Photographie a, http://www.pictime.fr/maison-europeenne, de la qual suposo que ja es parlarà 
en d'altres pàgines d'aquestes mateixes jornades. 

Però sobretot la gran diferència rau en els bancs d'imatges digitalitzats. La biblioteca del 
congrés dels EUA, http://memory.loc.gov/ammem!phcol/.new.html, és de referència obligada 
en qualsevol estudi. Té més de cent mil imatges que es poden cercar per col. leccions, per 
descriptors temàtics, geogràfics, per dates, per activitats, per esdeveniments. Una adreça 
electrònica bàsica al costat de la de museus poderosos com el Getty http://www.getty-ima-
ges.com; la casa Eastman, http://www.eastman.org; o el museu de fotografia de Califòrnia, 
http://cmp1 .ucr.edu/sitelmain.html. Certament que els països de parla anglesa han estat els 
pioners en la transmissió de la informació mitjançant la xarxa telemàtica però poc a poc l'in-
ternauta va localitzant d'altres projectes que es van acostant més al nostre àmbit territorial i 
que instigaran de ben segur a formalitzar propostes virtuals a casa nostra. Aquestes iniciati-
ves més properes les trobem a la base d'imatges Gaussen que compta amb 3000 imatges 
dels Pirineus, http://www-sv.eict.fr/gaussen, consultable mitjançant paraules claus, paraules 
principals, paraules secundàries, topònims, fotografies, mapes clicables. El disseny d'aques-
tes pàgines és molt pobre però el resultat de la recerca està ben aconseguit amb una fitxa 
catalogràfica completa. Al país basc la fototeca kutxa, de la fundació cultural de la caixa de 
Guipuzcoa i Donostia, també presenta un projecte interessant, http://www.kutxa.es, per posar 
on-line la seva base d'imatges que aplega un milió(!) de fotografies i que, segons diuen a les 
pàgines web estarà disponible al llarg çl 'aquest any 1998. De moment ens hem de conformar 
amb una demo on es poden cercar algunes de les imatges mitjançant mitja dotzena de temes 
i podem visualitzar la resposta tant de forma dinàmica, com estàtica. Els recursos per als 
estudiosos de la història de la fotografia i per als interessants en la conservació i la descrip-
ció de les imatges al llarg de la xarxa són nombrosíssims, però no voldria oblidar de citar la 
proposta que fa el Departament de preservació, conservació i digitalització de la Universitat 
Cornell de Nova York, http://www.library.cornell.edu/preservation/pub.htm, des d'on ofereixen 
bon material documental per a conservació, preservació i digitalització de les imatges, sota la 
forma d'informacions textuals, guies i manuals alguns dels quals no estan disponibles on-line 
mentre que d'altres es poden obtenir lliurement amb un senzill click. 

El comerç electrònic és un dels altres elements que potencia l'existència de bancs d'i-
matges on-line. Com ja he dit, però, a Catalunya no hi ha, almenys encara, un mercat potent 
d'oferta i demanda d'imatges, ni tampoc hi ha el costum de comprar béns a distància. En un 
país, però, com els EUA, en el qual la venda per catàleg és un negoci punter, és evident que 
la venda electrònica també s'ha imposat ràpidament. Només per posar alguns exemples, a 
http://www.orc.ca/-timoni es venen imatges des de Canadà, a 
http://www.geocities.com/Paris/7671/index.html estan especialitzats en la venda de daguerre-
otips, i a http://webcoast.com/thearchive, es venen fotografies des de Florida. També ameri-
canes són les dues adreces següents: http://www.antiquephoto.com/, 
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http://www.photophile.com/index.html, especialitzades en la venda de fotografies mitjançant 
el comerç electrònic. Aquestes iniciatives comencen a ser imitades a l'estat espanyol i últi-
mament he trobat, un lloc de venda de fotografies via internet a l'estat espanyol: 
http://www.todocoleccion.com/fot. Unes pàgines realitzades des de Malaga i que contenen 
una col·lecció magnífica d'imatges que estan acompanyades per una bona fitxa de descrip-
ció. 

També caldria parlar de llistes de distribució i news, dissortadament cap en català, que 
tracten sobre temes fotogràfics i sobretot sobre història i preservació fotogràfica. En català, 
que jo sàpiga, no n'hi ha cap, en canvi en llengua anglesa n'hi ha una multitud. Una de les 
més especialitzades és Fotohs, que com el seu nom indica tracta sobre temes d'història de 
la fotografia. Una altra de molt important és Photoforum també en llengua anglesa i de con-
tingut molt miscel.lani. En llengua castellana cal remetre'ns a Fotored que, amb set-cents 
membres, és un lloc de discussió interessant on els catalans hem d'acostumar-nos a fer ser-
vir una llengua forània per tal d'intercanviar projectes, idees, reflexions i informacions. En 
aquestes llistes de distribució tant podem contactar amb els que comencen les seves passes 
en el món de la fotografia com amb persones ja d'una important rellevància com Bècquer 
Casaballe, editor de la revista llatinoamericana Fotomundo que és un dels assidus a la llista 
de Fotored. En aquests fòrums es pot debatre de tot, es poden fer noves amistats i anar de 
farra, però també es susciten temes molt interessants com el que es va iniciar entorn de la 
famosa fotografia que Korda va fer a Cheguevara i que ha estat l'efígie de milions de sama-
rretes durant trenta anys. Per exemple en aquest debat es va parlar dels drets de la imatge, 
de la manipulació que va patir la fotografia, del preu de la venda d'aquesta fotografia, del per-
què del pseudònim de Korda (deien que era perquè se semblava a Kodak i per tant era de 
més bon recordar). 

Però retornem al discurs principal pel qual he redactat aquesta comunicació. El panorama 
on-line català que fa referència a bancs d'imatges i recerca i preservació fotogràfica no és 
massa afalagador i la majoria d'iniciatives interessants estan fetes per persones a títol per-
sonal que utilitzen la interactivitat que ofereix lnternet com a hobby o com a eina de promo-
ció professional. Però què passarà si aquesta omissió que mostren les institucions i empreses 
envers el món virtual no s'esmena en un futur proper? Primer, la invisibilitat del món virtual es 
traslladarà al món físic. Segon, la pèrdua de poder en el món de l'arxivística i la documenta-
ció serà real. Tercer, la defenestració com a teòrics i pràctics dels futurs arxius electrònics i 
les ciberbiblioteques. Dos elements, aquests últims, que de ben segur, seran els grans camps 
de teorització i d'experimentació del món de l'arxivística en el futur. Certament la catalogació, 
la descripció i la inventariació necessiten d'una nova reflexió en el món virtual, on la imme-
diatesa, la multiplicitat de cerques mitjançant robots informàtics, els buscadors mitjançant la 
combinació de colors pot desbordar a l'arxiver o documentalista. Però en aquest món de 
milions de bits d'informació, l'arxiver té l'obligació de reflexionar sobre com seran els arxius 
electrònics del futur? De quina manera es catalogarà la informació virtual? Potser la conno-
tació de l'arxiver i el documentalista serà el pas primordial perquè l'ordre surti des del caos. 

183 



La cultura de la imatge a la xarxa telemàtica. La situació a Catalunya 

RESUM EN 

En la red telematica, la imagen esta de moda: fotografías, logos, backgroundsy git animados iluminan y hacen 
amena la navegación por lnternet. Sin embargo, en esta ciberespacio, ¿qué pape! tienen reservado los bancos de 
imagenes? Según parece, Cataluña no dispone de proyectos punteros que el internauta puada entrever, como sf 
puede hacerlo, en cambio, a través de las paginas de influencia anglófona o francófona. Quiza haya quien atribu-
ya esta retraso a la falta de infraestructura tecnológica, paro la mayor parte de la culpa, en mi opinión, radica en 
la escasa tradición en la cultura de la imagen. Por ejemplo, podríamos preguntarnos: ¿cuanto hace que hay archi-
vos de imagenes en Cataluña? ¿cuantos coleccionistas de imagenes conocen? (me refiero a aquelles que vivan 
exclusivamente de la venta de imagenes) y, por último, ¿cuantas asociaciones dedicadas a la investigación y a la 
conservación fotografica conocen? De hecho, la red telematica traduce al mundo virtual la realidad ffsica y palpa-
ble que podemos tocar cada día. No existen asociaciones, al menos punteras, para la investigación dedicada al 
mundo de la imagen; la mayoría de los archivos estan pensando cuando informatizaran sus fondos y colecciones 
y de qué manera, y tampoco hay un mercado potente de oferta y demanda en imagenes como los que existen en 
el mundo anglosajón y francófono. 

Entonces, ¿qué hay en el ciberespacio catalan? La mayoría de las paginas web son elementos de promoción 
personal y profesional de los fotógrafos, directorios de fotógrafos, agendas de exposiciones y bases para partici-
par en concursos y premies. Sin embargo no hay, que es lo que nos interesa aquí, bancos de imagenes digitali-
zadas ni puntos de intercambio de información. De esta forma, los sitios que deberían estar interesados en la 
creación de proyectos importantes e interactives optan por la ley del mínimo esfuerzo; es decir, estar presentes 
porque esta de moda, pero no invertir demasiados recursos ni tiempo. 

Paro ¿qué ocurrira si esta falta de interés que instituciones y empresas muestran hacia el mundo virtual no se 
corrige en un futuro próximo? En primer lugar, la invisibilidad del mundo virtual se trasladara al mundo físico; en 
segundo lugar, la pérdida de poder en el mundo de la archivfstica y la documentación sera real, y en tercer lugar, 
se producira la defenestración, en el aspecte teórico y practico, de los futures archivos electrónicos y de las ciber-
bibliotecas. Dos elementos, estos últimes, que a buen seguro constituiran los grandes campos de teorización y de 
experimentación de la archivística del futuro. En este mundo de millones de bits de información ¿tiene la obliga-
ción el archivero de reflexionar sobre cómo seran los archivos electrónicos del futuro? ¿De qué manera se cata-
logara la información virtual? Quiza la connotación del archivero y del documentalista sera el paso primordial para 
que el orden surja a partir del caos. 

RÉSUMÉ 

L'image est à la mode dans le réseau télématique: photographies, backgrounds et fichiers gif animés illumi-
nent et rendent agréable la navigation sur lnternet. Cependant, que! róle ce cyberespace réserve-t-il aux banques 
d'images? En la matière, contrairement à ce que l'internaute peut entrevoir dans les pages anglo ou francopho-
nes, il semblerait que la Catalogne n'ait à proposer aucun projet de pointe. D'aucuns attribueront ce retard à l'ab-
senes d'infrastructura technologique; peut être, mais à mon avis la faute incombe en grande partie à l'absence de 
tradition en matière de culture de l'image. Par exemple, demandons-nous: depuis combien d'années y-a-t-il des 
archives d'images en Catalogne? Combien de collectionneurs d'images connaissez-vous? U'entends par là des 
collectionneurs vivant exclusivament de la vente d'images), et pour finir: combien d'associations consacrées à la 
recherche et la conservation des photos connaissez-vous? En fait, le réseau télématique traduït au monde virtuel 
la réalité physique et palpable que nous touchons du doigt au quotidien. 11 n'y a pas d'associations, du moins pas 
d'associations de pointe, se consacrant à la recherche dans le domaine de l'image. La plupart des archives envi-
sagent d'informatiser leurs fonds et leurs collections et réfléchissent quand et comment le faire; il n'y a pas non 
plus de marché, de mouvements d'offre et de demande d'images, comme c'est le cas dans le monde anglo-saxon 
et francophone. 

Alors qu'y a-t-il sur le cyberespace catalan? La grande majorité des pages web sont des sites de promotion 
personnelle et professionnelle des photographes, répertoires de photographes, agendas d'expositions et règia-
ments de participation à des concours et prix. Des banques d'images numériques, des lieux d'échange d'informa-
tion, autrement dit ce qui nous intéresse ici, on n'en trouve pas non plus. On le voit: les sites qui devraient 
s'intéresser à la création de projets importants et interactifs choisissent la loi du moindre effort. C'est-à-dire, être 
présents sur le web, parce que c'est la mode, mais sans y consacrer trop de ressources ni de temps. 

Que se passera-t-il si cet aveuglement des institutions et des entreprises vis-à-vis du monde virtuel ne se 
corrige pas rapidement? Premièrement, l'invisibilité du monde virtual contaminara le monde physique. 
Deuxièmement, le monde des archives et de la documentation perdra réellement du pouvoir. Troisièmement, on 
assistera à la défenestration, tant pratique que théorique, des futures archives électroniques et cyberbibliothèques, 
deux éléments qui, à l'évidence, seront les grands domaines de théorisation et d'expérimentation du monde futur 
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de l'archivistique. Dans ce monde ou l'information représente des mill ions d'octets, l'archiviste est tenu de réfléchir 
aux archives électroniques de l'avenir. Quelle en sera la forme? Comment cataloguera-t-on l'information virtuelle? 
La connotation de l'archiviste et du documentalista sera peut être le pas primordial pour que l'ordre naisse du 
chaos. 

SUMMARY 

lmages are in style on computer networks: photos, logos, backgrounds, animated gif files illuminate and 
enhance the pleasure of navigating the Web. However, what is the role played by image banks in cyberspace? lt 
appears that Catalonia does not have any cutting-edge projects which the surfer can glean, as occurs with English-
or French-language websites. Some may attribute this lag to a lack of technological infrastructura, but I believe that 
most of the fault lies in the scarce image culture tradition here. For instance, how long has it been since Catalonia 
has image archives? How many image collectors do you know? (I mean, who live exclusively by selling images.) 
And the last question: how many associations devoted to photographic research and preservation do you know 
about? lndeed, computar networks translate the physical, palpable world which we can touch every day into the 
world of virtual reality. There are no associations - at least, no leading-edge associations - engaged in researching 
the world of images; most archives are thinking about when and how to computerise their collections; nor is there 
a strong market for the supply and demand of images, as occurs with the Anglo-Saxon and Francophone world. 

So what do we have in Catalan cyberspace? Most websites are pages intended for the personal and profes-
sional promotion of photographers, photographer directories, exhibition agendas, or rules for participating in com-
petitions and prizes. Nevertheless - and this is what really matters here - there are no digitalised image banks or 
sites where information can be exchanged. Thus, the sites which should be interested in creating major interacti-
va projects adopt the "law of minimum effort", i.e., being on the Web, because it's the "in" thing to do, but without 
devoting too many resources or too much time to such endeavours. 

But what will happen if this omission shown by institutions and companies towards the virtual world is not rever-
sed in the near futura? First, the invisibility of the virtual world will be transferred to the physical world. Second, the 
loss of power in the world of archiving and documentation will become a reality. And third, the defenestration in the-
ory and in practice of futura electronic archives and cyberlibraries. The latter two elements will certainly be major 
fields of theorising and experimentation in the future world of archiving. In this wortd of millions of bits of informa-
tion, is the archivist obliged to reflect on what the electronic archives of the future will be like? How will virtual infor-
mation be catalogued? Perhaps the connotation of archivist and documentar will be the essential step for order to 
emerge from all this chaos. 
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UN INVENTARI NACIONAL DE FONS AUDIOVISUALS A HOLANDA 
Robert Egeter-van Kuyk 

Netherlands Audiovisual Archive 

Introducció general 

Com tots sabem, s'ha parlat molt i probablement es continuarà parlant sobre la importàn-
cia dels mitjans audiovisuals com a part del patrimoni c.ultural d'una nació i sobre la necessitat 
de salvaguardar aquest patrimoni, o, com a mínim, tanta part com pugui ser seleccionada 
seguint criteris justificables. A nivell internacional, el primer gran pas cap a la creació d'una 
infraestructura formal va ser la Recomanació per a Ja custòdia i conservació d'imatges en movi-
ment adoptada per la UNESCO el 1980. Nou anys després la FIAT1 i la FIAF2 van organitzar 
una taula rodona per avaluar els resultats d'aquella recomanació, i es va observar que mentre 
alguns estats membres havien posat en marxa un nou servei d'arxiu audiovisual, o reformat 
l'existent, certes regions seguien sense tenir cap servei d'arxivament adequat. En general, con-
tinuava havent-hi considerables endarreriments en la identificació de documents audiovisuals 
per a la seva preservació -i no parlem de la seva catalogació-, en l'establiment de magatzems 
climatitzats adequadament, en la creació dels instruments legals necessaris per salvaguardar 
tant els drets d'autor com un accés degudament controlat als documents audiovisuals, en la 
formulació de la responsabilitat en la matèria de les institucions nacionals i també a l'hora de 
destinar-hi pressupostos suficients per dur a terme responsabilitats de primer ordre. 

El 1991 la UNESCO va publicar, dins les seves sèries d'Estudis RAMP, Qüestions legals 
referents a arxius audiovisuals, que se centrava en la necessitat d'actualitzar les lleis nacio-
nals de propietat intel·lectual i les normes que regeixen els arxius audiovisuals, per tal de 
promoure l'entrada de documents audiovisuals als arxius, la seva preservació i l'accés als 
fons. En el transcurs de l'any 1998 es publicarà un inventari de l'estat de la qüestió, seguint 
la recomanació i l'estudi RAMP de la UNESCO. 

A principi dels noranta, el Consell d'Europa a Estrasburg va redactar una Convenció per 
a la protecció del patrimoni audiovisual europeu que, tot i ser benintencionada, no va poder 
obtenir el suport polític necessari per ser adoptada pels membres de la Unió. 

Al llarg dels anys vuitanta i noranta, les organitzacions professionals no governamentals 
internacionals relacionades amb l'arxivística audiovisual (FIAT, FIAF, ICA, IASA3 i IFLA4) 

s'han anat reunint amb la UNESCO en la seva Taula Rodona sobre Enregistrament 
Audiovisual anual per intentar desenvolupar la cooperació i la consciència general de la 
necessitat, no ja d'omplir-se la boca sobre la importància dels mitjans audiovisuals, sinó d'im-
plementar mesures concretes per donar-hi resposta i ajudar les autoritats nacionals a exami-
nar el problema en la seva justa dimensió. Aquesta consulta estructural pot ser informal, però 
ha tingut èxit a l'hora d'organitzar simposis sobre preservació, formació professional, catalo-
gació, etc. · 

A més d'aquestes activitats internacionals, al llarg dels anys, n'han sorgit nombroses de 
regionals i per descomptat de nacionals; de fet, fins i tot, massa per ser recollides aquí. No 
obstant això, podríem esmentar la SEAPAVAAS del sud-est d'Àsia, la branca d'ICA (ESARBI-
CA) a l'Àfrica oriental i meridional i els diversos programes del Consell d'Europa, que han 
finançat projectes com el MAP-TV6, el projecte de formació Archimedia, el projecte Lumière 
d'inventari de fjlms de base de nitrat i les activitats -actualment en marxa- de I'AMIA, 
l'Associació (nord-americana) d'Arxivers d'Imatges en Moviment. 

D'aquest breu cop d'ull, el lector podria concloure que el tema de la custòdia del nostre 
patrimoni audiovisual comú ha merescut una considerable atenció a nivell internacional i 
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regional. Hi ha en efecte un clar increment en el nombre d'actuacions en els darrers anys, 
però al mateix temps es pot observar, primer, que la majoria dels esforços es concentren en 
les imatges en moviment -i encara més, en produccions de televisió o en films "tradicionals"-, 
mentre que posen en segon lloc el so enregistrat, segon, que la cooperació entre arxius espe-
cialitzats i generals pot haver augmentat, però, encara, ha de millorar molt. Si mirem l'as-
sumpte en perspectiva, en general veurem que tot i que es reconeix que s'hauria de fer 
"alguna cosa" entorn de l'arxivament audiovisual, la dimensió i la complexitat del problema 
sovint impedeixen l'acció efectiva. El problema rarament és una qüestió social o política, però 
de vegades ho esdevé, com és ara el cas a Holanda. Potser seria útil presentar primer un 
breu resum del panorama holandès en el camp de l'arxivística. 

Introducció nacional 

Com ha assenyalat el Dr. Hogenkamp de la Universitat d'Utrecht en un treball recent, els 
Països Baixos es van interessar pel seu patrimoni audiovisual des d'un període ben reculat. 
Ja el 1919 l'arxiver nacional en persona va presidir una iniciativa privada, l'Arxiu 
Cinematogràfic Central Holandès (NCF), per bé que fins al 1930 no va rebre una modesta 
subvenció governamental. El NCF va pensar que sol-licitant als cineastes de dipositar-hi els 
seus negatius la producció nacional de pel-lícules seria salvaguardada, però òbviament 
aquesta proposta no era pràctica, i cap al final dels anys trenta la institució havia estat dis-
solta i les seves tinences van ser transferides a la custòdia governamental. Després de la 
Segona Guerra Mundial, les pel·lícules van anar a parar finalment als arxius del Servei 
d'Informació del Govern, que havia estat creat el 1947. 

El 1938 havia sorgit una altra iniciativa privada de l'Arxiu Holandès per al Llenguatge cen-
trada en els enregistraments sonors (entre altres materials de les organitzacions nacionals de 
radiodifusió), però de nou la guerra va interrompre un interessant desenvolupament. De fet, 
l'arxiu no va ser ressuscitat fins al 1951. 

Amb tot, després de la guerra van sorgir alguns arxius -tant dels serveis governamentals 
com fundacions privades- per tenir cura de l'arxivística audiovisual a nivell nacional, mentre 
d'altres treballaven en províncies o a nivell local, o se centraven en àrees específiques, com 
els films d'animació. Aviat es va produir una certa divisió general del treball quan el Museu 
Cinematogràfic es va centrar en les pel-lícules com a documents cinematogràfics, mentre que 
d'altres veien els documents audiovisuals -pel·lícules, enregistraments de vídeo i de vegades 
enregistraments sonors- més aviat com a fons documentals, els materials dels quals haurien 
també d'estar disponibles per ser consultats i reutilitzats. De totes maneres, tots els serveis 
arxivístics funcionaven dins de les prioritats establertes per les mateixes institucions i, sobre-
tot, amb pressupostos limitats. Com en altres països, la custòdia del patrimoni audiovisual 
nacional ha estat, durant algun temps, un tema la importància del qual era reconeguda prin-
cipalment en teoria. 

El 1988, els caps dels quatre arxius audiovisuals nacionals es van reunir per perfilar la 
necessitat comuna d'una cooperació més estreta i per identificar els problemes principals: 
endarreriments en la preservació, necessitat d'àrees d'emmagatzematge amb una climatitza-
ció més apropiada, coordinació dels sistemes de catalogació i millora de l'accés als fons 
(incloent-hi liquidació dels drets d'autor). El memoràndum conjunt va ser presentat al Ministeri 
de Cultura, i al mateix temps els arxius van iniciar la cooperació per elaborar un glossari bàsic 
i un format de catalogació comuns. El final dels vuitanta i el principi dels noranta van veure 
també una cooperació més estreta entre els arxius nacionals, així com el sorgiment d'uns 
quants arxius audiovisuals regionals. Finalment, a final de l'any 1992, el Consell de Ministres 
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va decidir crear un grup de treball de cara a preparar mitjans per a una infraestructura arxi-
vística audiovisual nacional. Això va conduir finalment a un clar agrupament dels arxius nacio-
nals: d'una banda, el Museu Cinematogràfic va mantenir la seva pròpia àrea de 
responsabilitat, i, de l'altra, el nou Arxiu Audiovisual Holandès va absorbir els altres arxius 
nacionals i el Museu de la Radiodifusió. 

Una política per a l'acció nacional 

Des del 1992 el tema de l'arxivament audiovisual ha merescut l'atenció política del minis-
teri competent i del Parlament. Es van destinar fons econòmics addicionals per a un progra-
ma nacional conjunt per resoldre els endarreriments de preservació, i el públic en general va 
seguir llavors els especialistes en investigació i pedagogia en el seu interès pel material fílmic 
de caràcter històric. El programa nacional ha estat recentment inclòs en la nova política del 
govern holandès. 

Però, encara quedava una pregunta molt important: què volem dir realment quan parlem 
del nostre patrimoni audiovisual nacional, i què ens fa falta per salvaguardar-lo eficaçment? 
Aquesta qüestió, que ha estat plantejada tan sovint i durant tant de temps en termes gene-
rals, ha estat ara concretada gràcies no només a l'arxiver o a l'investigador, que són espe-
cialistes, sinó també al responsable de la presa de decisió política que ha de considerar 
aquest tema en relació amb molts d'altres. El Consell de Cultura, en la seva recomanació El 
fons audiovisual nacional: una font d'alegria, entreteniment i preocupació, de març de 1998, 
va suggerir al Ministeri de Cultura que calia reforçar la custòdia dels fons audiovisuals i empa-
rar-la mitjançant un programa nacional concebut a imatge d'un programa anterior que con-
templava la definició i salvaguardava del patrimoni nacional de museus i monuments. Els 
informes previs fets pels arxius nacionals i altres especialistes, deia el Consell , ja han demos-
trat que cal abordar el tema de manera estructurada i establir, alhora, un fons per finançar els 
projectes de preservació d'arxius individuals o de grups d'arxius. A més, el Consell creu que 
és necessari millorar l'accés als fons audiovisuals per a fins educatius i científics. Ara com ara, 
es preveu que a final d'any es presenti un programa d'acció conjunta. S'espera que el 
Programa Nacional per als Fons Audiovisuals contempli també un fons econòmic per a la pre-
servació de documents audiovisuals a nivell nacional que començaria amb un pressupost ini-
cial de 50 milions de florins, però que més endavant podria ampliar-se. De moment la 
iniciativa té un considerable suport polític i social. 

Aquesta "perspectiva estructurada" que es demana a l'hora d'abordar el tema requereix 
primer de tot un inventari. Mentre que els dos arxius nacionals ja poden definir les seves prio-
ritats en matèria de preservació i accés públic, i fer-ho conjuntament; els altres fons audiovi-
suals regionals, locals i temàtics encara no poden fer-ho de manera coordinada. S'ha 
demanat a l'Arxiu Audiovisual Holandès (NAA) que implementi aquest projecte d'inventari 
nacional, i ho està fent en cooperació amb el Museu Cinematogràfic. 

Un inventari nacional 

El projecte d'inventari nacional es compon de dues fases. La prioritat immediata és la con-
fecció d'un inventari nacional dels fons audiovisuals tret dels dos fons nacionals del NAA i el 
Museu Cinematogràfic. Això es materialitzarà el juny del 1999 en un informe que enumeri les 
col-leccions classificades d'acord amb la seva importància relativa, resumeixi els seus con-
tinguts i indiqui els endarreriments en preservació. També hauria d'indicar, tant com sigui pos-
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sible, l'estat dels drets d'autor dels documents, així com les necessitats que tingui la institu-
ció pel que fa a formació i assessorament. El segon informe del projecte hauria d'estar dis-
ponible a final del 2000 i se centraria en les possibilitats d'accés públic als diferents fons, i 
més en particular en la possibilitat d'establir una base de dades audiovisual nacional i d'in-
troduir l'ús comú d'un glossari bàsic, així com un format de catalogació compartit. Potser cal-
dria subratllar que el projecte es durà a terme sobre la base de la cooperació entre les 
col·leccions nacionals i no nacionals en un tema d'interès comú, i no com a acció imposada 
unilateral ment. 

Aquesta ambiciosa empresa no pretén, en la primera fase, obtenir un registre detallat de 
tots els fons regionals, locals o temàtics rellevants (que inclourà fons permanents més que no 
pas arxius específics). Això ultrapassa l'objectiu. El propòsit és proporcionar informació sufi-
cient com a base per al programa nacional, un esbós de la quantitat de materials que cal 
incloure en un fons nacional (gestionat per tots els arxius afectats), de les mesures d'organit-
zació necessàries per dur a terme la cooperació i el desenvolupament i formació professio-
nals, de les accions legals que s'haurien de prendre per liquidar els drets d'autor, etc., i de la 
inversió requerida no només per recuperar el treball endarrerit en la preservació sinó també 
per implementar una infraestructura nacional que funcioni. 

Un aspecte bàsic de l'inventari és l'establiment de criteris de selecció que puguin ser com-
partits per diversos fons diferents, a fi de proporcionar un instrument d'avaluació no només 
per a un arxiu concret, sinó per a tots els participants. El projecte considera que aquest enfo-
cament seria necessari sota qualsevol circumstància, fins i tot si Holanda hagués tingut una 
legislació sobre dipòsits legals, que no és el cas. Els documents de referència disponibles 
d'institucions concretes, però també els Estudis RAMP Valoració arxivística de les imatges en 
moviment, Valoració arxivística de les fotografies i Valoració arxivística dels enregistraments 
de so i materials relacionats es concentren en criteris més detallats que no s'apliquen a un 
inventari més general. El projecte ha intentat solucionar-ho introduint quatre categories d'a-
valuació que són també d'ús comú als museus. Els directors dels fons audiovisuals poden 
dividir les seves tinences d'acord amb aquestes categories de conformitat amb la política i els 
requeriments específics de la seva pròpia organització. Això, també, sembla estar més en sin-
tonia amb el concepte de 'fons nacional', en tant que permet incloure molts aspectes diferents 
de la cultura nacional que d'altra manera podrien ser negligits si s'hagués adoptat un sistema 
detallat, centralitzat de criteris. Per descomptat, això s'aplica tant a les imatges en moviment 
com als fons d'enregistraments sonors i afavoreix els interessos dels fons regionals, locals o 
temàtics que reben aportacions econòmiques d'institucions provincials, municipals o bé pri-
vades i que estan molt més estretament relacionats que no pas els seus col·legues nacionals 
amb els col·lectius d'aficionats i les emissores radiofòniques locals i regionals. 

Els criteris són en realitat categories i deriven de l'antic Programa Nacional per a Museus 
i Monuments. L'arxiu posarà a la categoria A els documents que es consideren únics; la cate-
goria B inclourà documents que han de formar part dels continguts permanents, mentre que 
la categoria e tindrà els documents que són conservats només per a propòsits de referència. 
Finalment, a D s'agruparan documents que no pertanyen al fons i han de ser desseleccionats 
o transferits a un altre fons. El projecte reconeix que l'arxiver pot trobar difícil d'analitzar les 
seves tinences per encaixar-les en aquestes categories, però també considera que establir 
prioritats és un assumpte sempre necessari, hi hagi o no un programa nacional. 

Els endarreriments que hi ha en preservació també es relacionen amb les categories. Els 
documents de classe A hauran de ser preservats en el nivell tècnic més alt possible, els de 
classe B seguirien essent preservats adequadament però potser no sempre amb el nivell d'A. 
Els documents de classe e en principi no estarien preservats, però sí conservats als nivells 
requerits de temperatura i humitat relativa, mentre que els documents de classe D no es qua-
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lificarien per a cap acció especial. Com que es demana a l'arxiu no només que classifiqui les 
seves tinences, sinó també que especifiqui en quins tipus de materials consisteix cada fons 
(i, òbviament, quin és el contingut general del fons) , l'informe final hauria de ser capaç d'indi-
car força acuradament, tot i que encara de manera general, quina acció tècnica s'ha de pren-
dre al respecte de cara a propostes tant de preservació com de conservació. 

Un punt específic del qüestionari és el tema de la propietat dels documents afectats i del 
seu estatus pel que fa a drets d'autor. Tant la propietat intel·lectual com la física d'un docu-
ment han de ser protegides sempre, però al mateix temps s'han de trobar mitjans per per-
metre a l'educació i a la ciència de tenir un accés adequat a les fonts audiovisuals, i per 
permetre a l'arxiu de dur a terme els seus deures referents a preservació i accés als mate-
rials. Els resultats de l'inventari han de contribuir a les discussions que tenen lloc actualment 
als Països Baixos, per tal de fer-ho possible. De manera similar, el qüestionari s'adreçarà a 
les necessitats que tenen els arxius en altres àrees, per exemple la formació professional en 
arxivística audiovisual; això podria contribuir a establir un curs global i comú al país, on, ara 
per ara, només s'ofereixen cursos aïllats orientats cap a la pràctica. 

Cap a una base de dades nacional 

Com s'ha esmentat abans, el projecte no s'atura en la presentació d'un inventari nacional 
de fons. Des que el 1987 van començar les primeres discussions referents a una infraestruc-
tura nacional per a l'arxivament audiovisual, les institucions nacionals han escoltat amb dete-
niment les queixes de pràcticament tots els grups d'usuaris, però, sobretot, les dels 
investigadors i realitzadors de programes, atesos els insatisfactoris estàndards de cataloga-
ció i facilitat d'accés. El grau d'accessibilitat variava entre el molt raonable i l'inexistent; s'u-
saven diversos tipus d'inventariat i catalogació que arrossegaven el llast d'haver estat 
endegats sense referència a d'altres sistemes, i l'usuari havia de tenir molta sort, per no par-
lar de molta paciència, per trobar el material buscat. Tot i que els últims deu anys i escaig la 
cooperació en aquesta àrea s'ha incrementat i, fins i tot, el 1987 es va iniciar a l'Arxiu 
Cinematogràfic del Govern un glossari de mitjans audiovisuals i un format de catalogació que 
va prendre com a model la Llista Mínima de Dades de la FIAT presentada el 1982, el resultat 
final no era encara prou cqherent. Des de final dels anys vuitanta fins ara, s'ha seguit treba-
llant en el glossari força exhaustivament i avui el Museu Cinematogràfic ha iniciat la tasca d'a-
conseguir un glossari nacional viable. En la mateixa línia, el treball en un únic format de 
catalogació ha tirat endavant a poc a poc, però de manera ininterrompuda. 

L'inventari i els fons regionals i locals 

El problema amb els fons regionals i locals és primer de tot la darrera 's'. En holandès 
reben el nom, més imaginatiu, de 'verspreide collecties', literalment 'fons aïllats, dispersos'. 
Són finançats pels diferents governs locals i regionals i per institucions comercials i no comer-
cials. Algunes col·leccions són de caràcter permanent, d'altres no, i d'altres formen part d'una 
organització més àmplia que no sempre considera l'arxivament com a una de les seves prio-
ritats. La cooperació regional, no obstant això, es desenvolupa força satisfactòriament a 
Holanda, tot i que també de maneres diferents. Alguns arxius audiovisuals regionals obtenen 
materials d'una manera autònoma, com a Groningen, mentre que d'altres prioritzen la crea-
ció d'un fons regional virtual i se centren primer en l'elaboració d'una base de dades regional. 
Altres també cooperen amb les representacions provincials de l'Arxiu Nacional7 i/o la 
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Biblioteca Provincial, com a la província meridional de Zeeland, o formen part d'una institució 
cultural provincial. 

Un resultat del projecte podria ser que certes àrees, sobretot les temàtiques, que fins ara 
no han estat cobertes, o no ho han estat a nivell nacional, hagin de ser abordades de mane-
ra diferent. Una d'aquestes àrees és la pel -lícula amateur. Encara que hi ha una fundació cen-
tral per al seu arxivament, els arxius regionals han argumentat que aquesta àrea està més 
estretament relacionada amb la història regional i local i pot ser coberta més eficaçment per 
un arxiu que estigui originàriament implicat amb aquestes matèries. De manera similar, ja 
s'han mantingut discussions en algunes províncies holandeses en relació a l'adquisició i 
selecció dels materials de radiofonia regionals que fins ara no solen ser salvaguardats. 

S'espera que l'inventari (incloent-hi la creació de la base de dades nacional) i el nou pro-
grama nacional proporcionaran el marc global per a l'aplegament dels fons regionals i locals, 
potser per província o regió, i, fins i tot, per entrar en una forma de cooperació estructurada. 
Actualment, un grup de treball dins la Secció d'Arxius Audiovisuals de l'Associació Reial 
d'Arxivers està estudiant les maneres i els mitjans disponibles per coordinar els interessos 
dels fons regionals i locals. El projecte, i el programa nacional, hauran aportat la seva contri-
bució per custodiar d'una manera efectiva el patrimoni aúdiovisual nacional. 

NOTES 

1. FIAT: Federació Internacional d'Arxius de Televisió. 

2. FIAF: Federació Internacional d'Arxius Cinematogràfics. 

3. IASA: Federació Internacional d'Arxius Audiovisuals i Sonors. 

4. IFLA: Federació Internacional d'Associacions de Biblioteques. 

5. SEAPAVAA: Associació d'Arxius Audiovisuals del Sud-est d'Àsia i del Pacífic. 

6. MAP-TV: Programa europeu per a la promoció de l'ús de material fílmic de caràcter històric en produccions tele-
visives, ara acabat. 

7. El Rijksarchiefdienst o Servei d'Arxiu Nacional dels Països Baixos es compon d'un servei central a I'Haia i arxius 
nacionals a cada provfncia. 
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RESUM EN 

La custodia del patrimonio audiovisual de nuestros países ha sido objeto de una notable atención y ha susci-
tada importantes debates a lo largo de los años, tanto a nivel internacional como nacional y regional. En este sen-
tido, la UNESCO dio un gran paso adelante en 1980 con la adopción de la Recomendación para la Custodia y 
Conservación de lmagenes en Movimiento, con la financiación de la importante serie de Estudios RAMP sobre 
archivos audiovisuales y manteniendo estrechos contactes con las organizaciones profesionales internacionales 
a fin de identificar los medios adecuados para obtener los presupuestos necesari os y trabajar con eficacia. A nivel 
regional se han llevado a cabo iniciativas impulsadas por la Unión Europea, que ha elaborada una Convención 
para la Protección del Patrimonio Audiovisual Europeo, pero también por otros organismes como la Asociación de 
Archivos Audiovisuales del Sudeste Asiatico. A escala nacional se han desarrollado numerosas actividades en 
varios paí ses. Sin embargo, todas estas importantes iniciativas no han sido capaces de hacernos olvidar que toda-
vía queda mucho por hacer: por ejemplo, desarrollar y perfeccionar los aspectos técnicos, intelectuales y legales 
del mantenimiento de un archivo audiovisual, someter el asunto a la atención de los principales responsables del 
proceso de toma de decisiones y fomentar la cooperación entre las disciplinas archivísticas "generales" y espe-
cializadas. 

En Holanda, la elaboración y conservación de archivos audiovisuales ha sido objeto de interés desde 1919, 
aunque hasta hace poco mas de 1 O años no ha merecido la atención de los departamentos gubernamentales com-
petentes. En 1997, los diversos archivos audiovisuales nacionales fueron agrupades en el Archivo Audiovisual 
Holandés, entidad que, entre otras cuestiones, se encarga de coordinar y dirigir la elaboración de un inventario 
nacional de fondos audiovisuales. Este hecho permitira sin duda definir con mayor claridad el "Fondo Audiovisual 
Nacional" y determinar asimismo qué aportaciones económicas y acciones se requieren para la preservación 
selectiva del Fondo Nacional. Recientemente, y en el marco del programa del nuevo Gobierno holandés, se ha 
adoptado un programa nacional con este fin. A través de un pormenorizado cuestionario, el inventario debera 
registrar los fondos de todo el país y el contenido de los mismos, y sus responsables deberan indicar la impor-
tancia de las piezas de sus respectivas colecciones para el Fondo Nacional. lgualmente, deberan indicar cuales 
son sus prioridades en lo que a preservación y asistencia técnica y de gestión se refiere. Este informe debera ser 
presentada a mediados de 1999. En una fase posterior, el proyecto formulara los medios y métodos apropiades 
para racionalizar los formates y sistemas de catalogación, y establecer así una auténtica Base de Dates 
Audiovisual Nacional. Este segundo informe debera presentarse a finales del 2000. El proyecto se inició en la pri-
mavera de 1998. 

RÉSUMÉ 

La sauvegarde du patrimoine audiovisuel de nos pays suscite depuis des années force débats et préoccupa-
tions à l'échelle internationale, mais aussi nationale et régionale. Dans ce sens, l'UNESCO a fait un grand pas en 
1980 en adoptant la Recommandation pour la protection et la conservation des images en mouvement, en 
finançant l'importante série d'études RAMP sur les archives audiovisuelles et en établissant des contacts étroits 
avec les organisations professionnelles internationales dans le but d'identifier les moyens appropriés pour obtenir 
les budgets nécessaires et travailler avec efficacité. Sur le plan régional, diverses initiatives ont été encouragées 
par I'Union Européenne, qui a élaboré u ne Convention pour la protection du patrimoine audiovisuel européen, mais 
également par d'autres organismes telle I'Association des archives audiovisuelles du Sud-Est asiatique. À l'éche-
lle nationale, de nombreuses actions ont été menées dans plusieurs pays. Pour importantes qu'elles soient, ces 
initiatives n'ont pas pu nous faire oublier qu'il reste beaucoup à faire: par exemple, développer et perfectionner les 
aspects techniques, intellectuels et légaux relatifs au maintien d'archives audiovisuelles, y intéresser les principaux 
décideurs et intensifier la coopération interdisciplinaire entre archives "générales" et archives spécialisées. 

En Hollande, bien que l'élaboration et la conservation des archives audiovisuelles méritent une certaine atten-
tion depuis 1919, il n'y a qu'un peu plus de dix ans que les départements gouvernementaux compétents s'y inté-
ressent. En 1997, toutes les archives audiovisuelles nationales ont été regroupées en un seul organisme, les 
Archives Audiovisuelles Hollandaises, qui, entre autres missions, se charge de coordonner et de diriger l'élabora-
tion d'un inventaire national des fonds audiovisuals. Ceci permettra sans doute de définir plus clairement le Fonds 
Audiovisual National, en déterminant les types d'apports financiers et les actions que requiert la préservation sélec-
tive du fonds national. Récemment, dans le cadre du programme du nouveau gouvernement hollandais, un pro-
gramme national a été adopté dans ce but. Moyennant un questionnaire détaillé, l'inventaire devra enregistrar les 
fonds que possède le pays, ainsi que leur contenu, et les responsables de ceux-ci devront indiquer quelle impor-
tance revêtent les pièces de leurs collections respectives pour le Fonds National. lis préciseront également leurs 
priorités en matière de préservation, d'assistance technique et de gestion. Ce rapport devra être rendu au terme 
du premier semestre 1999. Ultérieurement, le projet pointera les moyens et les méthodes appropriés pour ratio-
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naliser les formats et les systèmes de catalogage, de manière à établir une véritable Base de données audiovi-
suelle nationale. Ce second rapport devra être présenté à la fin de l'an 2000. Ce projet a débuté au printemps 
1998. 

SUM MARY 

Safeguarding the audiovisual heritage of our countries has been a matter ot much concern and more discus-
sion throughout the years, both internationally and at regional and national levels. Much has been done by UNES-
CO in adopting the Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving lmages in 1980, by 
financing the important series of RAMP Studies i. a. on audiovisual archiving, and by maintaining close contact with 
the international professional organisations so as to find ways and means to earmark the necessary budgets and 
to work effectively. At regional level there are activities by the European Union in drafting a Convention for the 
Protection ot the European Audio-visual Heritage, but also by i.a. the S. E. Asian association of audiovisual archi-
ves. Al nationallevel there has been much activity in a number of countries. Still , all worthwhile activities have not 
been able to disguise thai much remains to be done -in developing the technical , intellectual and legal elements 
ot audiovisual archiving, bringing the matter to the attention of the decision makers, and fostering co-operation bet-
ween 'general' and specialised archive disciplines. 

In Holland audiovisual archiving has been receiving attention since 1919, but it is only in the lasi 1 0-odd years 
thai it has become a matter ot interest for the relevant Government services as well. In 1997 the various national 
AV archives have been amalgamated into the Netherlands Audiovisual Archive, which among other things is res-
ponsible for conducting a national inventory of AV collections. This should allow to define the "National Audiovisual 
Collection" more clearly, as well as determine what additional funding and activities are required for selective pre-
servation of the National Collection. A national programme to do so has recently been adopted into the program-
me of the newly elected Gabinet ot the Netherlands. Through a detailed questionnaire the inventory has to list 
collections throughout the country and their content, and their managers are to indicate the relative importance ot 
their collection elements for the National Collection. They are also to indicate their priorities in preservation and in 
technicaVmanagement assistance. This report is to be presented by mid-1999. In a further development the pro-
ject will formulate ways and means to streamline cataloguing formats and systems, and implement a truly National 
Audiovisual Databank. This second report is to be presented by the end of 2000. The project has started in the 
spring of 1998. 
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INDAGACIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA IMPRESA: 
POSIBILIDADES Y RENDIMIENTO DE UN PROYECTO FRUSTRADO 

Pedra Marcos Blanca 
Archivo La Crónica de León 

lndagación documental sobre la fotografía periodística impresa es el nombre de un proyec-
to de investigación que surgió de la dificultad personal de describir la fotografía producida por el 
diario, entonces llamado, La Crónica 16 de León con las reglas de catalogación dedicadas a los 
materiales no librarios, también llamados materiales especiales de las bibliotecas, las AACR2. 
La sospecha convertida en certeza por la practica profesional diaria de que primero, un centro 
de documentación de un periódico no era una biblioteca; segundo, de que para las normas 
bibliotecarias la fotografía era un libro y las imagenes eran letras; y tercero, que las necesida-
des de los usuarios del centro no se resolvían adecuadamente con dichas reglas, me llevaren 
a tomar de elias lo que me servía y a buscar solución para los aspectes descriptives pendien-
tes en la bibliografía específica1 . La lectura casual dellibro de Lorenzo Vilches Teoría de la ima-
gen periodísticaz, en el que analiza la fotografía difundida por los medios de comunicación 
escrita con el recurso de la semiótica, fue en ese proceso de búsqueda un hallazgo enriquece-
dor, sobre todo el apartada dedicada a la presentación del complejo sistema lingüística que 
tiene la imagen, porque me descubrió a través de sus componentes visuales: contraste, color, 
escala de pianos, nitidez, altura, profundidad, luminosidad y horizontalidad, y de sus relaciones 
sintacticas algo obvio que la fotografía era un signo y lenguaje distinta de otros como puede ser 
la escritura. Lo cual incidía en su descripción documental que debía hacerse con sus propios 
elementos, no con los prestades de otros códigos ajenos a sus características tipológicas. Por 
ello me pareció necesario y obligada investigar la fotografía periodística desde un punto de vista 
que integrase lo documental y lo periodística. 

En 1997, con motivo de la celebración en León del 2g Taller didactíco sobre archivos foto-
graficos de periódicos, que pretendía servir de encuentro profesional de los archiveros grati-
cos de diversos diarios, pensé en ofrecer a los profesionales asistentes a dicho congreso un 
estudio consistente en el analisis descriptiva de las fotografías publicadas en sus respectives 
medios, basado en dos cuestiones: qué cuenta la fotografía periodística y cómo lo cuenta. 
Dos aspectes que, en contra de lo que pudiera parecer, resultan ser elementales para pro-
gresar en el conocimiento de esta documentación, porque el qué y el cómo equivalen, res-
pectivamente, al contenido del texto visual y a la forma en que esta expresado éste, o lo que 
es lo mismo, al significada y al significante, que son en suma los componentes esenciales de 
todo signo y también de la fotografía. Para materializar esta idea, por iniciativa mía y bajo mi 
dirección, se constituyó un equipo formado por tres documentalistas de la Universidad de 
León: Javier Menéndez Llamazares, Concepción Pérez Quiñones, Pil_ar Martín Otero y una 
periodista de la Universidad Europea de Madrid-CE ES, Sonia Alonso Alvarez, al que se unió 
con posterioridad Jesús Robledano Arillo, profesor de la Universidad Carles lli de Madrid. 

La primera labor que acometió este grupo fue determinar una serie de campos que repre-
sentaran adecuadamente la fotografía periodística desde ese enfoque particular de un do-
cumentalista trabajando en un periódico. Ésto se hizo a través de un debate interdisciplinar, 
en el que se valoró qué elementos del documento grafico interesaban a los periodistas como 
usuarios y por ende a los documentalistas. El resultada final es el que sigue y que se puede 
observar en el anexo 

1. Los componentes morfológicos de la fotografía que se incorporaren al registro fueron 
los universalmente aceptados (obviadas las variaciones) como mensurables por diversas 
publicaciones: pianos, altura y disposición de la imagen. 
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2. A elles se añadieron, salvando la dificultad de conciliar las facetas periodista y docu-
mentalista que no reconocían las mismas variables (apertura de sección, blancos, títulos, 
etc.), el color en el que estaba impresa la fotografía3 (blanco/negro o color), la sección y pagi-
na donde se hallaba la imagen, sus dimensiones, los actantes predominantes en la narración 
visual, la ubicación topografica del documento4 , la presentación de la fotografía, la mención 
de responsabilidad y la presencia o ausencia del pie de foto. No se incluyeron ni la estructu-
ra formal de la fotografía (escena, retrato, etc.)s ni tampoco otras características técnicas del 
preceso fotografico (óptica, luz, exposición, etc.)6, porque la imagen periodística no es una 
fotografía de estudio que se ciñe a unos géneros ni en ella importa tanto la planificación téc-
nica como la captación de información y por si ello fuera poco, en la documentación grafica 
impresa es difícil de aprecia~ estos factores sin duda importantes. 

3. Resultaban pertinentes unos campos numéricos que registraran el número de individues, 
la superficie que ocupaban y referiria a la extensión de los otros componentes del periódico. Por 
ello se incorporaren: formato de.l periódico, número de fotografías, número de paginas, exten-
sión total del ejemplar, extensión y area grafica total (fotografía e imagenes no fotograficas), 
extensión y area fotografica total, extensión y area grafica no fotografica (elementos graficos no 
fotograficos), extensión y area publicitaria, y finalmente extensión y area textual. 

4. Ademas se incluyeron unos campos identificativos: el nombre del diario, la fecha del 
mismo y el analista. 

De todos estos campos, dades los objetivos de la investigación, el núcleo esenciallo cons-
tituían los actantes y los pianos. El primero para informar del contenido de la imagen periodís-
tica, no de la tematica, materia o asuntos que trataba ésta (difícil por otro lado de registrar), 
sino de las figuras representadas en la fotografía, de « ... los elementos visuales que entran a 
formar parte de la narración ... »?, y distinguimos cuatro tipes de actantes, simplificando los pro-
puestos por Almasy8: personas, fauna, flora y objetos inanimades. Por su parte, los pianos 
estaban destinades a mostrar el significante. La gama que se eligió, tras una breve experien-
cia que resultó infructuosa por proponer otra que se ajustaba a unos propósitos irrealizables, 
fue la convencional, aunque un poco reducida para facilitar a los analistas la descripción. 

Lógicamente para cubrir dichos campos se acordaren unas normas (anexo número 2), 
que se entregaren y explicaren a todos los analistas participantes, ademas de una normativa 
interna para el funcionamiento de los equipes. Las normas de cumplimentación de las fichas 
se confeccionaren observando la casuística fotografica que presentaban las publicaciones de 
la muestra y ordenandola de acuerdo con los propósitos de Ja investigación. 

La ficha técnica del proyecto de investigación era ésta, dirección: Pedro Marees Blanco, 
coordinadores: Sonia Alonso Alvarez, Javier Menéndez Llamazares, Maite Hervas, Javier 
Villalón, Concepción Pérez Quiñones, Pilar Martín Otere y Jesús ~obledano Arillo; pregra-
mación informatica: gestión y grabación; estudio estadística: Alicia Alvarez de la Cruz; ana-
listas: estudiante de la diplomatura de biblioteconomía y documentación de la Universidad de 
León, y de esa misma licenciatura de la Universidad Carles 111 de Madrid; muestra: ejempla-
res de lunes, miércoles y domingos de Jas publicaciones ABC, La Crónica 16 de León, El 
Correo Español, El Pueblo Vasco, Diez Minutes, La Gaceta Regional de Salamanca, Heraldo 
de Aragón, Marca, El Mundo, El País, El Periódico de Cataluña, El Periódico, La Voz de 
Asturias, La Repubblica, Le Soir, La Vanguardia y La Voz de Galicia; término: meses de enero 
a mayo de 1997. 

El potencial informativa de este proyecto de investigación era considerable, ya que ade-
mas de la información extraíble de cada campo individual de forma vertical, existía la posibi-
lidad de relacionar dos o mas campos, esto es, de explotaries a nivel horizontal. A priori, podí a 
suministrar dates referides a: 

196 



lndagación documental sobre la fotografia periodística impresa: posibilidades y rendimiento de un proyecto frustrada 

1. Número de fotografías publicadas en el diario. De lo cual podría extraerse: ritmes dia-
rics de fotografías, media de fotografías publicadas por día, relación número de fotografías 
por pagina y evoluciones mensuales de todos ellos. 

2. Distribución y nivel de utilización de las imagenes por secciones informativas. 
3. La condición de la pagina (par o impar) en la que se hallaba inscrita. Relacionando las 

fotografías con el tipo de pagina nos permitiría conocer si la condición par o impar de la pagi-
na afectaba a la cantidad de fotografía a incluir como refería aquella vieja teoría periodística 
de preeminencia de la pagina impar sobre la par. 

4. El color de la fotografía periodística. 
5. Las dimensiones de las imagenes, con este campo, ademas de saber su superficie y 

ser un sumando de la superficie global ocupada por la fotografía, por la forma de su expre-
sión conocíamos su disposición (horizontal o vertical). La intersección de este campo con el 
tipo de pagina nos proporcionaría información sobre la existencia/inexistencia de la impor-
tancia periodística de la pagina (grande/pequeña-par/impar). Otra unión de esta variable con 
la de secciones habría presentada la importancia de las imagenes en las distintas secciones 
informativas. 

6. Los actantes se consideraban un campo capital, ya que mostraba el contenido de la 
fotografía. El porcentaje observada era de predominio absoluta de personas, mas del 90%, 
en la narración visual de la fotografía periodística. 

7. El tipo de plano empleada era el segundo de los campos importantes del proyecto, 
puesto que como se menciona mas arriba era el que repercutía en el encabezamiento del 
documento. Un cruce innecesario por lo evidente era el plano-actante, porque era apabullan-
te la preeminencia de los pianos cortos y medios para describir personas. La unión de los pla-
nos con el de los días permitiría cuantificar el vínculo entre el significante y la función 
comunicativa de los diarios, ya que se pudo apreciar oscilaciones en los pianos a lo largo de 
la semana9. 

8. La altura no era capital, siendo en muchos casos arbitraria y difícil de precisar en la ima-
gen impresa. 

9. La situación de la fotografía en el espacio de la pagina estaba destinada a mostrar la 
preferencia general o particular de las empresas editoras en la ubicación de estos elementos 
graficos y se querían completar con la comparación con el tipo de pagina (par-impar). 

1 O. La presentación de la fotografía querí a medir la "semanarización" de los diarios, es 
decir, el tratamiento artística de las imagenes. La unión de este campo con el de fecha ponía 
en evidencia una mayor elaboración estética de las fotografías en los ejemplares de los 
domingos. 

11. La forma en que se consignaba la titularidad de la fotografía, en tanto en cuanto refe-
ría la mención de responsabilidad del documento y aportaba sustancia a la conformación del 
asiento se consideraba relevante. 

12. La presencia de un pie de fotografía aclaratorio del texto visual era igualmente impor-
tante para la descripción externa de este tipo documental. 

13. La extensión y a rea fotografica, tanta por sí, como por las relaciones con los otros ele-
mentos de la publicación periódica: texto y publicidad, informaban junta con el campo núme-
ro de fotografías de la importancia que la imagen tenía en el medio. 

Toda esta información iba a constituir el fundamento de futures estudies. Pero lo mas 
inmediato e importante, sin duda, que podía ofrecer este proyecto era el contenido y la expre-
sión de la fotografía periodística, motor de esta investigación, ya que la forma en los centres 
de documentación de los diarios condiciona la descripción documental y la clasificación que 
se hace de la imagen, con lo que ello significa y las consecuencias que trae. De modo que 

197 



lndagación documental sobre la fotografia periodística impresa: posibilidades y rendimiento de un proyecto frustrado 

independientemente de la tematica de la fotografía si el actante predominante de la imagen 
es una persona retratada en un plano corto medio, el encabezamiento principal del docu-
mento va a ser el nombre de la persona y en segunda instancia queda la tematica. Por la sim-
ple razón que el elemento icónico principal es el individuo y el contenido casi se puede 
considerar un elemento textual ajeno o externa al documento grafico, y por lo mismo inter-
cambiable. Lo cual confiere a la fotografía la cualidad de la polivalencia, una cualidad inesti-
mable para las empresas editoras. 

Desgraciadamente, todas estas posibilidades no pudieron ser desarrolladas porque tal y 
como reza el título de la comunicación el proyecto se frustró. Las causas fueron muchas: 

1. La ruptura del compromiso de las empresas editoras de facilitar a tiempo las publica-
dones precisas supuso un recorte importante tanto de los diarios como del número de ejem-
plares y del término temporal del analisis. 

2. La excesiva duración y dureza del estudio advertida inicialmente provocaren el aban-
dono gradual de los analistas que dejaron abundantes lagunas y numerosas publicaciones 
por analizar. 

3. El desconocimiento del lenguaje fotografico produjo numerosos errares en el reconoci-
miento de pianos y la altura desde la que se había tornado la imagen. 

4. La mayor atención de los analistas al enriquecimiento curricular que al proyecto les lle-
varen a cometer mas errares en el resto de los campos, fueran faciles o difíciles de cumpli-
mentar. Lo cual, unido a la causa anterior, redujo sensiblemente el nivel de fiabilidad de los 
dates recogidos. Lo bastante como para recusar todo el proyecto, un proyecto cercano a las 
1000 horas. 

5. La novedad y dimensiones del proyecto y la inexperiencia en las tareas de dirección 
también tuvieron bastante participación en el resultada desastrosa. 

6. La carencia de medios, instalaciones y recursos económicos también influyó negativa-
mente en la resolución del proyecto. 

Pero ninguna de estos errares, que es preciso tener presentes para futures estudies, creo 
que oscurecen en modo alguna el interés de esta investigación y de otras con el mismo obje-
to: la fotografía. Ya que es preciso estudiaria para revalorizarla y reintegrarle definitivamente 
su condición documental, menoscabada históricamente por la escritura que la ha relegada 
junto con el resto de las imagenes a ser libri stupidarum. A pesar de ser tan rica como otro 
texto. 

El objetivo mas inmediato de este proyecto de conocer la composición de la fotografía 
periodística para proporcionarle una descripción adecuada a sus características individuales 
no se ha cumplido, sin embargo éste debe realizarse porque, mientras el polimorfisme de la 
fotografía (al menes la información denotada) no pueda reducirse y sistematizarse, el nivel de 
explotación documental sera siempre muy bajo y, por tanto, estara desaprovechada. Si bien 
creo que, como en el caso de los documentes textuales, quedara bastante contenido de la 
imagen por transmitirse con los asientos. 

El rendimiento que he extraído personalmente de esta investigación es el descubrimiento 
de la riqueza y complejidad de la fotografía en general, y de la periodística en particular, que 
considero necesario cuantificar y medir para ser aprovechada por las empresas editoras en 
su función comunicativa. Unas empresas en las que la imagen juega actualmente un papel 
principal. La profusión con la que la utilizan y la producción de imagenes tan elevada que tie-
nen los diarios (hoy en día mas próximos a las revistas) hacen conveniente y necesario edi-
torialmente encontrar un documento intermedie no ya que las ubique en un depósito, si no que 
las exprima. 
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ANEXO 

Consideraciones previas 

1. El objeto de analisis es la fotografía. 
2. Se consideran elementos graficos no fotograficos: las creaciones informaticas, graficos, 

logotipos, mapas, pianos, cuadros, estadísticas, y toda tipa de infografías; las creaciones 
dibujísticas: retrates, ilustraciones, etc.; las reproducciones de obras preexistentes: carteles, 
cuadros, las portadas de discos, libres, revistas, periódicos, etc. Por tanta, estos documentes 
graficos no se analizaron en profundidad, tan sólo se registraran sus dimensiones, con el ffn 
de incluirlos en los campos de superficie y area que estos elementos ocupan (superficie y 
area grafica total y superficie y area grafica no fotografica). 

3. Por publicidad entendemos toda espacio por el cual se paga una retribución para su 
inserción en el diario. Así, los clasificados generales y esquelas seran tenidos por elementos 
publicitarios y de elias, por no ser objeto de estudio, únicamente se medira el espacio que 
ocupan sin mayor detenimiento analítica. 

4. Entenderemos como texto la superficie restante sustraídos los elementos graficos (foto-
graficos y no fotograficos) y los publicitarios. Los espacios interlineales y los blancos se con-
sideraran espacio textual. 

5. Las fotografías repetidas se consideraran documentes distintes. 
6. Cuando una fotografía sea la reproducción de una parte de otra, se consideraran docu-

mentes distintes. 
7. Las fotografías superpuestas se tendran por individues distintes y se analizaran (medi-

ción y descripción) por separada. 
8. Cuando varias fotografías conformen un bloque, se deberan analizar individualmente. 
9. Las fotografías en silueta deberan inscribirse en una forma geomètrica que las englo-

be perfectamente y hallar así su superficie. 
1 O. Esta solución es aplicable a todos los elementos graficos que carezcan de un marco 

regular. 
11 . Cuando una fotografía tenga dentro de sí un texto calada (texto dentro de la fotogra-

fía) , se considera toda la superficie escrita como fotografía. 
12. Cuando una fotografía contenga un texto en ventana (eliminación de un trozo de la 

fotografía para incluir texto), se considerara igualmente toda la superficie que ocupe el texto 
como fotografía. 

13. Siempre que dos o mas fotografías estén acompañadas simultaneamente por un texto 
que las explique, consideraremos que todas tienen pie de foto. 

14. Lo mismo sucede cuando una mención de responsabilidad sea común para dos o mas 
fotografías. 

lnstrucciones de uso de la ficha analítica 

1. Todas las dimensiones se tomaran ancho por alto, expresandolas en milímetros (mm). 
2. Los formates de los diarios quedaran fijados de forma ideal y no deberan medirse en 

cada ejemplar. 
3. Las paginas seran las totales del periódico, incluyendo la última plana. Los suplemen-

tos que formen parte física del periódico, aunque estén paginades con una numeración pro-
pia, se consideraran parte integrante de éste y, por tanta, habran de ser contabilizadas y 
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analizadas. Por el contrario, los distintos encartes que las empresas periodísticas adjuntan a 
sus diarios (fascículos, semanarios, etc.), no deberan ser considerados en el analisis. 

4. La extensión total del diario se hallara multiplicando el producto del formato del diario 
(en milímetros) por el número de paginas. 

5. La extensión grafica total se lograra sumando la extensión de los elementos fotografi-
cos y no fotograficos. 

6. Las extensiones totales se alcanzaran mediante la adición de los individuos particula-
res. 

7. Las distintas areas se hallaran respectivamente mediante la realización de una regla de 
tres simple considerando la extensión total de la publicación como el 1 00 % de la superficie 
al que se tendran que referir cada elemento particular. 

8. La sección. Se consignara la sección en la que se encuentra la fotografía de modo abre-
viada con las tres primeras letras de ésta (ejemplo CUL, OPI, NAC, etc.), respetando siem-
pre la denominación propia de cada diario. 

9. No se indicara la pagina en la que esta ubicada la fotografía, sólo su condición de par 
o impar, utilizando 1 para todas las paginas impares y el 2 para las pares. 

1 O. El color, se señalara o cuando la fotografía sea en blanca y negro y 1 cuando la i ma-
gen esté en color. 

11. Las dimensiones de la fotografía se expresaran ancho por alto seguidas del total del 
producto. 

12. Los actantes del texto visual, es decir, los elementos predominantes en la narración 
visual se expresaran numéricamente señalando el 1 para significar personas, el 2 para ani-
males, el 3 para flora (arboles, arbustGs, flores, etc.) y el 4 para objetos inanimados. 

13. El plano empleada en la narración se expresara también a través de números. El O 
significa plano detalle, el 1 primer plano, el 2 plano medio, el 3 plano entera, el 4 plano con-
junto y el 5 plano general. 

14. La altura vendré. igualmente significada a través de números. El 1 es para los picados, 
el 2 para los contrapicados y el 3 para el angula natural. 

15. La situación topografica de la fotografía en la pagina de la publicación se expresara 
mediante coordenadas. En la línea de las abscisas se situaran las columnas denominadas 
con letras empezando por la pagina par y en las ordenadas se situaran los módulos de infor-
mación comenzando a numeraria por la parte superior. 

16. La presentación de la fotografía se indicara de la siguiente manera: O si carece de 
cualquier elemento delimitador, 1 si esta limitada por una línea o corondel, 2 si esta enmar-
cada y 3 si esta silueteada. 

17. La mención de responsabilidad se consignara tachando el número que proceda. Si no 
va acompañada de ninguna titularidad se señalara el O, 1 si aparece el autor de la misma, 2 
si lo esta por el nombre de una agencia, 3 cuando figure la agencia y el autor de la fotogra-
fía, 4 si aparece consignada el nombre de la publicación, 5 si se menciona que es de archi-
vo y 6 p.ara casos varios. 

18. Para expresar la presencia o ausencia del pie de foto acudiremos igualmente a tachar 
la casilla correspondiente. La de O para cuando falta este elemento y 1 cuando esté presen-
te. 
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NO TAS 

1. Alguna de la literatura consultada aparece reseñada en la bibliograffa que acompaña a esta comunicación. 

2. VILCHES, Lorenzo (1995). La lectura de la imagen: prensa, radio y televisión, p. 81. 

3. No entendido como gradación tonal predominante en la fotografía. 

4. El sistema empleado por Lorenzo Vilches {1985) de dividir la pagina en zonas de preferencia fue sustituido por 
coordenadas. 

5. TENORIO VÀZQUEZ, Irene (1993}. "El problema del contenido informativa de la fotograffa y su analisis". 

6. VALLE GASTAMINZA, Félix del (1993}. "El analisis documental de la fotografía". 

7. VILCHES, Lorenzo (1995). La lectura ... , p. 81. 

8. Los actantes propuestos por Almasy (VILCHES, Lorenzo, p. 81) en 1974 eran: personas, animales, seres vivien-
tes, seres no vivientes, objetos móviles y objetos estaticos. 

9. La menor oscilación de pianos se observó en los ejemplares de los !unes, que variaban mayoritariamente entre 
pianos medios y enteros. 
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RÉSUMÉ 

La communication Recherche documentaire sur la photographie journalistique imprimée: Possibilités et ren-
dement d'un projet avorté relate l'expérience particulière d'un projet de recherche avorté intitulé "Recherche docu-
mentaire sur la photographie journalistique imprimée" quïse proposait d'étudier la photographie publiée dans les 
médias de communication écrite pour en donner une description documentaire conforme à ses caractéristiques 
typologiques. L'analyse, dont signifié et signifiant constituaient le noyau essentiel, visait à rendre compte de tous 
les éléments suggérés par l'observation des images imprimées dans la presse, d'un point de vue mêlant aspect 
journalistique et documentaire: contenu et expression de la documentation graphique, emplacement (publication 
et page), présentation, importance de l'image, surtace occupée ... Ce fut pourtant un échec. La tentativa a néan-
moins montré le potentiel d'information qu'avait la recherche et convaincu le Directeur du projet de la nécessité 
d'étudier la composition du signe photographique pour tirer parti de la masse d'informations dont il est porteur. 

SUM MARY 

The paper Documentary lnquiry lnto Printed Journalistic Photography: Possibilities and Performance of an 
Unsuccessful Project relates the experience ot an unsuccessful research project, titled Documentary lnquiry lnto 
Printed Journalistic Photography, the goal ot which was to learn more about photographs printed in written media 
in order to provide a documentary description in keeping with its typological characteristics. The analysis, the core 
ot which was constituted by the signified and the signifier, wished to glean all the aspects suggested by the obser-
vation ot images printed in newspapers from a viewpoint which mixed the journalistic and the documentary: con-
tent and expression ot graphic documentation, location (publication, page), presentation, relevance ot the image, 
space occupied ... however, the project failed. The attempt, however, showed the informative potential ot the rese-
arch and ratified, in the view ot the project's director, the need to know the composition ot the photographic sign in 
order to make the most ot the flow ot information contained therein. 
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DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS FOTOGRAFICOS EN ARCHIVOS ESTATALES. 
EL ARCHIVO FOTOGRAFICO "ALFONSO" 

Fernando de Ja Ossa Díaz 
Servicio de Reproducción de Documentos. Madrid 

1. Consideraciones iniciales. 

Antes de plantear el tema, quisiera hacer una reflexión sobre un problema que considero 
grave: la degradación y en muchos casos la pérdida de nuestra memoria colectiva fotografi-
ca, ya que existen cientos de miles, millones de negatives fotograficos, realizados desde la 
mitad del siglo pasado hasta la década de los 80 que, debido a las características de la pelí-
cula de sales de plata y sus mecanismes de degradación físico-químicos, estan con graves 
problemas o en trance de desaparición. Algunes de estos archivos, por desgracia, ya han 
desaparecido, otros muestran evidentes síntomas de degradación, y una parte difícil de cuan-
tificar, debido a su volumen y dispersión, ha empezado a perder la imagen de forma irrever-
sible; ésto supone que, en el mejor de los casos, en diez o quince años el problema adquirira 
mayor magnitud. · 

Obviamente, la digitalización de este tipo de archivos sólo resuelve parte del problema: la 
captura de la imagen, su gestión e incluso su reproducción. La otra parte, es decir, la con-
servación de estos materiales mediante su ubicación en un entorno neutre, estabilizado y 
adecuadamente refrigerada, donde se retrasen sus mecanismes de envejecimiento y degra-
dación, debe ser objeto de la adecuada definición por parte de expertes en conservación foto-
grafica debidamente cualificados. 

También pretendemos, y sin pretender ser falsamente alarmistas, resaltar un grave pro-
blema añadido: que los soportes utilizados por la industria fotografica desde finales del siglo 
pasado hasta 1933 (fecha de introducción del diacetato de celulosa) son de nitrocelulosa. Los 
fabricantes experimentaren con diversos soportes plasticos buscando un sustituto que tuvie-
se características de seguridad en el període 1922-1950, y solamente con posterioridad a 
esta fecha, puede afirmarse que la nitrocelulosa no se ha utilizado en los procesos de fabri-
cación de la película (no así en el uso, pues la salida de los stock almacenados hizo que se 
siguiese empleando varies años mas). 

Referencialmente, las fechas del último año de fabricación sobre soportes de nitrato de 
celulosa son los siguientes: 

Película en rollo 35 mm 1933 
Película en rollo (no 35 mm) 1950 
Placas comerciales 1938 
Placas para fotografía aérea 1942 
Film pack 1949 
Película cinematografica 35 mm 1951 
La nitrocelulosa o nitrato de celulosa es un material químicamente inestable y facilmente 

combustible. En la evolución de los soportes, alterna o sustituye al cristal debido a la fragili-
dad de éste; tiene mecanismes de degradación definides y, una vez iniciada su descomposi-
ción (relativamente lenta al principio hasta que, catalizada por el acido nítrico que libera, 
incrementa su acción en forma exponencial), puede llegar a ser autoinflamable si se une a 
alta temperatura ambiental. lndependientemente, el acido nítrico liberado actúa sobre el resto 
de los materiales fotograficos: acetatos, triacetatos, poliésteres, etc., potenciando su enveje-
cimiento, por lo que una vez identificades los negatives en este soporte, deben ser separa-
dos del resto del archivo y almacenados en lugar distinto con buena ventilación. 
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En caso de duda sobre la existencia de soportes de nitrato de celulosa en un archivo, para 
la identificación de los mismos, se pueden utilizar distintas pruebas que se aplican a partir de 
pequeñas muestras del material a identificar, tales como el test de difenilamina, el test de flo-
tación o de tricloroetileno y el de test de inflamabilidad; no obstante, es aconsejable que sean 
aplicades por personal especializado, pues involucran el uso de productes tóxicos. 

Basicamente, en la evolución de la fotografía, sin contemplar soportes ni emulsiones 
especiales, y bajo el prisma de su conservación, existen dos tipos de problemas: el derivado 
de los soportes y el derivado de las emulsiones. 

1.1. Archivos fotograficos . Problemas derivades de los soportes: 

- Placas de cristal ( +/- 1870-1930). 
El cristal fue el soporte mas apreciado inicialmente por su estabilidad dimensional como 

base para las emulsiones, ademas de ser químicamente inerte. Presenta el inconveniente de 
su fragilidad que le hace proclive a roturas en su manipulación, y la conservación de las pla-
cas no siempre se hace de la forma mas adecuada, siendo lo mas frecuente el apilarlas en 
cajas, por lo que las rayaduras, desconchados e incluso el desprendimiento de la emulsión 
que forma la imagen, pueden ser frecuentes. Por otra parte, el fijado de la imagen no siem-
pre era efectuado adecuadamente, dandose la circunstancia que la reacción química de la 
plata haya continuado, convirtiendo la sal de plata no eliminada en plata metalica, surgiendo 
metalizaciones, e incluso, en algunos casos, que la imagen se haya invertido por metaliza-
ción total, quedando convertida en una imagen positiva de plata metalica. 

- Derivades plasticos ( +1- 1900 hasta la fecha). 
Su principal problema es su inestabilidad química. En su evolución, hasta los años 50 en 

los que aparece el poliéster, no se considera que sea un soporte seguro fotograficamente. A 
partir de 1960, por acuerdo entre los fabricantes de películas se usa el poliéster como sopor-
te, hasta la actualidad. 

En cualquier archivo fotografico histórico (1900-1950, encontramos el grave problema de 
los soportes de celulosa (nitrato de celulosa inicialmente y acetato de celulosa después) que 
pueden provocar su descomposición hasta hacer imposible el uso, especialmente en el nitra-
to de celulosa o nitrocelulosa, con la problematica añadida de su facil combustión, ya que su 
temperatura de ignición es menor a medida que aumenta su descomposición, habiéndose 
dado casos de combustión espontanea. También, el acido nítrico que libera en sus mecanis-
mes de descomposición deteriora otros materiales cercanos. Hagamos una breve considera-
ción sobre ambos: 

Base en nitrato de ce/u/osa. 
Es un material plastico altamente inestable, en tanto grado que puede empezar a dete-

riorarse cuando sale de fabrica. Durante su proceso irreversible de deterioro I ibera un gas que 
afecta a los demas materiales fotograficos especialmente en la parte metalica de las emul-
siones. Ademas, si las películas de nitrato de celulosa estan en contacto con otros negatives 
fotograficos, produce el mismo efecto sobre ellos que una camara de envejecimiento, es 
decir, acelera su deterioro. Se puede encontrar este tipo de película hasta mediados de los 
años 50. 

Base de acetato de ce/u/osa. 
Es un material mas estable que el nitrato de celulosa pero tiene unas propiedades físicas 

mas problematicas, tales como los encogimientos críticos y los derivades de sus caracterís-
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ticas ópticas. Minimiza los riesgos de combustión, pero es afectada por el acido nítrica libe-
rada por el nitrato de celulosa, potenciando su degradación y llegando inclusa a la autodes-
trucción. 

1.2. Archivos fotograficos. Problemas derivades de las emulsiones. 

Desde finales del siglo pasado hasta hoy, la sustancia que se ha empleada para aglutinar 
los halogenuros de plata es la gelatina animal. La gelatina es un elemento complejo, pues al 
ser un coloide, puede tener un comportamiento dual, bien como sólido, bien como líquida, 
siendo susceptible de transformarse por variaciones de temperatura y humedad en su entor-
no, como por ejemplo de pH, temperatura, humedad relativa y punto isoeléctrico (sus cargas 
negativas o positivas). 

También, la eliminación incompleta de las sales residuales en ellavado es una de las cau-
sas de deterioro de los materiales fotograficos. Si quedan tiosulfatos estos se desestabilizan 
en azufre que es afín a la plata, o reaccionan con otro tipo de sales, formando sulfuro de plata 
(Ag2 S) que es la causa del amarilleamiento de la imagen. 

Entre sus mecanismes de degradación, comunes a todas las emulsiones, podemos des-
tacar tres fundamentales: 

- Medio ambiente no controlada (temperatura y humedad). 
Las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa también pueden ser una 

causa de deterioro, bien por cambios bruscos de éstas, bien por la conjunción de temperatu-
ra y humedad relativa alta, pues en estas condiciones se desarrollan agentes biológicos como 
hongos y bacterias cuyo medio nutriente es la emulsión. 

- Efectes de humedades relativas altas y bajas. Control de la humedad. 
Para la conservación de los archivos fotograficos, la humedad relativa ambiental óptima 

es la mejor que pueda conseguirse practicamente con los medios que se dispongan y se 
pueda mantener y controlar de forma constante. 

Contenido humedad 
% 
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Las humedades relativas altas deben ser evitadas. En el almacenamiento de archivos 
fotograficos, humedades relativas superiores al 50-60% favorecen la proliferación de hongos 
y los ambientes ricos en oxígeno y luz su reproducción por esporas. Cuanto mayor sea la 
humedad relativa, mayor es el peligro de ataque de hongos y mas abundante es su prolife-
ración (las esporas se encuentran en el aire en cualquier parte y germinan y proliferan en cir-
cunstancias favorables). La única protección real contra éstos es asegurarse que las 
condiciones ambientales de la zona de almacenamiento sean lo mas inertes posibles, simila-
res a las "zenas quirúrgicas". 

Si los hongos proliferan y progresan, las emulsiones sufriran perjuicios series y perma-
nentes, la gelatina sera su medio nutriente y se tornara pegajosa y facilmente soluble al agua; 
diversos procedimientos para contrarrestar éste problema se describen en la publicación de 
Kodak "Prevention and Remo val ot fungus Growth on Processed Photographic Film". 

Por otra parte, las humedades relativas inferiores al 30-35% son las mejores para reducir 
manchas o desperfectes microscópicos porque retrasan los mecanismes de reacción fisico-
químicos. 

En el caso de existencia de humedades relativas bajas, los problemas inherentes son de 
estatica y resquebrajamiento del soporte en su manipulación. No obstante, la humedad rela-
tiva inferior al 20 - 15% ofrece posibilidades muy interesantes para la conservación de archi-
vos retrasando sus reacciones de degradación; en éste caso, lo aconsejable es el 
reacondicionamiento a una mayor humedad antes de hacer uso de los negatives, diferen-
ciando los ambientes de almacenamiento y de trabajo. Generalmente, un día es suficiente 
para acondicionar en un 50% a una mayor humedad relativa ambiental; para conseguir un 
equilibrio completo es aconsejable alrededor de una semana. 

- Contaminación ambiental y manipulación deficiente. 
La contaminación ambiental de ciudades y zenas industriales contiene elementos quími-

cos que reaccionan químicamente, tales como el sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, 
humos industriales, etc., por lo que la depuración y el filtrada del aire es altamente recomen-
dable en este tipo de archivos. Las pinturas industriales contienen peróxido en su composi-
ción cuya reacción química potencia la degradación de las emulsiones, por lo que hay que 
tener especial cuidada en la elección de estanterías y mobiliario de la zona de archivo. 

Las películas de nitrato no deben almacenarse nunca junto a películas de cualquier otro 
tipo (ni en el mismo local ni en locales comunicades o que compartan acondicionamiento de 
aire), ya que los gases liberados en su descomposición (especialmente las emanaciones de 
acido nítrica) potencian sus mecanismes de degradación, pudiendo llegar inclusa a la des-
trucción. 

Cuando no pueda evitarse la atmósfera contaminada, lo ideal es tomar medidas adecua-
das para eliminar los contaminantes gaseosos mediante el filtraje y acondicionamiento del 
aire en la zona de almacenamiento; acondicionamiento que, al mismo tiempo, puede fijar y 
controlar la temperatura y humedad dentro de los niveles adecuados. 

Por otra parte la manipulación deficiente (huellas dactilares: contienen sales minerales 
que reaccionan con las sales de plata) gomas elasticas: emiten residuos vulcanizados en su 
descomposición) también contribuyen a la degradación de las emulsiones. Efectes similares 
son producidos por cintas autoadhesivas, papeles blanqueados químicamente y tintas de 
impresión por lo que es necesario tener un especial cuidada (y conocer la composición) de 
los elementos auxil iares de trabajo. 

Como referenda se pueden establecer los siguientes requisitos atmosféricos para areas 
de trabajo en archivos fotograficos: 
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Zona de trabajo 

Temperatura Maxima de 21-24 Q C 
(menor de 21 2 si es posible) 

Humedad relativa (*) Preferiblemente a 30-35 % 
(maximo 50%} 

Aire acondicionado No fundamental, a menes 
que la zona de trabajo esté 
sujeta a alto % de humedad 
frecuente o constantemente 

Purificación de aire Limpieza normal 

Zona de almacenamiento 

Archivo inactiva 15-20% 
Archivo activo 30-35% 

Esencial 

Eliminación de gases, 
partículas de suciedad o polvo 
y otros contaminantes 

(') Si la zona de almacenamiento tiene una temperatura lo suficientemente baja o el aire de la zona de trabajo es bastante húmedo, los 
negatives han de reacondicionarse en un envase cerrado hasta que alcance la temperatura de la zona de trabajo. Caso contrario pua-
den producirse condensaciones de humedad en zenas frías de la pelfeu la. 

2. lmagen digital fotografica. 

La digitalización de la imagen fotografica con todas las garantías hace ya tiempo que es 
una realidad. El desarrollo actual de las tecnologías digitales aplicadas a la imagen permite 
capturar todos los valores analógicos de cualquier imagen, tanto en blanco y negre como en 
color; es mas, permiten su integración total, pues tienen capacidad de captarlas, interpretar-
las y reproducirlas, independientemente de su tipo de soporte, su polaridad y sus dimensio-
nes. 

Por otra parte, cualquier imagen o conjunto de imagenes digitalizadas (si ello se ha reali-
zado adecuadamente) pueden ser estructuradas mediante bases de dates y tener distintas 
opciones de consulta y reproducción: internet, intranet, redes de area local, "copias duras" 
con calidad incluso fotografica y negatives o diapositivas digitales mediante filmadoras. 

2.1. Ventajas de la digitalización de la imagen: 

- Preservación de la imagen, independientemente de su soporte, ante su deterioro quími-
co o físico , se reduce la manipulación de los originales y permite la estabilización de los mis-
mos en entornes inertes para conservaries, retrasando su deterioro. 

- lntegración de altas volúmenes de imagenes, de distinto soporte, época, origen, proce-
dencia, etc. en un único entorno digital. 

- Respeto de los valores analógicos de la imagen (reproducciones idénticas) en cualquie-
ra de sus formas de difusión o consulta. 

- Base de datos única que gestione el conjunto de imagenes integrando distintas proce-
dencias, sea cual sea su volumen, susceptible de ser complementada en el futuro, a medida 
que los trabajos de identificación o consulta avancen. 

- Versatilidad, rapidez y facilidad de localización de cualquier imagen, sea cual sea su con-
texto, así como una cómoda visualización de las mismas. 

- Multiplicidad de formas de dífusión sin pérdida de valores permitiendo incluso el acceso 
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remeto y simultaneo (internet, intranet, redes de area local, etc.), o la edición (CD-ROM, DVD-
ROM, etc.) 

- Visualización de forma automatica en la cantidad, o rd en y cadencia que se estimen opor-
tunes ("Siide Show", pantallas de proyección, etc., como complemento de exposiciones, con-
gresos o cualquier otro tipo de evento cultural). 

- lnventariación de fondos fotograficos en gran parte, con la posibilidad de incluir dates 
relatives a sus características, derechos de difusión, propiedad, procedencia, etc., asociados 
de forma indisoluble a la imagen. 

- Copia impresa en distintas ca/idades (incluso idénticas a las fotograficas convenciona-
les) de forma rapida, simple y económica, sin los engorrosos procedimientos químicos tradi-
cionales. 

Todas estas opciones, y algunas otras que serían complejas de definir en la brevedad de 
este trabajo, son factibles a partir de la implantación de un sistema con una metodología 
racional, trabajando en 8/12 bit por píxel en blanco y negre y 24/32 bit por píxel para el color, 
dotado del software de comunicaciones, infografía y base de dates correspondiente. 

2.2. lnconvenientes de digitalización de la imagen. 

- A corto plazo. 
Diseño e implantación de un sistema de captura informatico basado, en unidades de cap-

tura mas una unidad para control de calidad, verificación y preparación/conversión de las ima-
genes, así como su grabación sobre CD-ROM. Estos equipes estarían interconectados 
mediante red de area local. 

Formación de personal específica. Un sistema de este tipo no necesita muchas personas 
para atenderlo y obtener el rendimiento adecuado. Es preferible dotarlo de pocas personas, 
escogidas convenientemente, motivadas en la medida que sea posible y con espí ritu de equi-
po definido, que un grupo amplio en el que imperen "convencionalismes administratives", 
ambigüedad en la ejecución del trabajo y falta de compromiso con el mismo. 

Establecimiento de una metodología de trabajo racional y practica que permita rendi-
mientos medios aceptables con eficiencia y calidad. Para el caso del proyecto Alfonso, la 
metodología de trabajo establecida es la siguiente: 

En blanca y negro. Captura de la imagen en 8/12 bits por píxel y con las resoluciones de 
la tabla inferior en función de los formates de película. Este fichero se almacenara en un for-
mato digital "completo"; TIFF, PNG o PSD. Sera un fichero "master" almacenado en CD o 
DVD. Por sus características es apto para artes graficas, (publicaciones, cartelería, etc.) y la 
obtención de negatives o diapositivas digitales. 

Resoluc. (dpi) 
Formato 35 mm 2.500 
Formato 6 x 6 1.500 
Formato 6 x 9 1 .200 
Formato 9 x 12 800 
Formato 13 x 18 600 
Formato 18 x 24 400 

Matriz (píxels) 
2835 x 4134 
3543 x 3543 
2835 x 3452 
2835 x 3780 
3071 x 4252 
2835 x 3780 

Volumen 
11 Mbytes 
12 Mbytes 
11 ,5 Mbytes 
10,2 Mbytes 
12,5 Mbytes 
10 Mbytes 

El mismo fichero, reconvertida a 300 dpi y ajustado a matriz necesaria para hacer la 
impresión en A4, sera el de puesto de consulta o base de dates. Su ventaja es que su menor 
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volumen permite gestionaria con rapidez, integraria en bases de datos e imprimiria directa-
mante con calidad en impresoras de chorro de tinta o tono continuo. 

Su formato de archivo, JPEG con algoritme de compresión del 75%, con lo que, su ocu-
pación promedio es de 300 k por fichero (-promedio 2.000 imagenes por CD-ROM estandar). 

Otra conversión del fichero, a 72 ppp. y matriz de 800 x 800 píxeles, puede ser el desti-
nada a difusión en gran escala o edición electrónica (grandes bases de datos, internet, etc.); 
su ocupación promedio de 50 k por fichero permitiría la creación de catalogos o ediciones, 
con un contenido de 12.000 imagenes por CD-ROM estandar. 

En color. La captura se efectuara a 24/36 bits por píxel. Los datos para los ficheros digi-
tales son iguales a los de blanco y negro, excepte en el volumen, que debe triplicarse. 

- A medio plazo. 
Definición del software de base de datos. OJ.Je admita la "navegación" por una estructura 

jerarquica definida, así como cumplir la función de identificar cada fotografia en función de 
inventario. 

Trene que permitir la catalogación con el nivel de descripción necesario, independiente-
mente de que contenga uno o dos campos libres similares a los "memo" de dBase, con el fin 
de poder recoger en el futuro las aportaciones identificativas de investigadores, estudiosos, 
etc. que, previamente verificadas por la persona responsable de la misma, serían incorpora-
das. 

Campos posibles: 

1. Autor y fecha de realización. 
2. Titulo (sí se lo ha dado el autor). 
3. Tema. 
4. Soporte, formato, polaridad. 
5. Fondo de procedencia y número de inventario. 
6. Personajes identificades en la imagen. 
7. Lugares identificades. 
8. Acontecimiento reflejado. 
9. Valores complementaries (urbanísticos, antropológicos, artísticos, etc.). 
1 O. Propiedad, restricciones de publicación. 
11. Compatibilidad con los "motores de bases de datos admitidas por la normativa estan-

dar ODBC. 

3. El archivo fotografico "Alfonso". 

El archivo fotografico "Alfonso" fue adquirida por el Ministerio de Cultura en el año 92, ejer-
ciendo el derecho de tanteo y un coste de 60.000.000 de pesetas. Físicamente fue ubicado 
en la planta tercera del Archivo General de la Administración, en Alcala de Henares, en el 
depósito que por entonces ocupaba el archivo de seguridad en microfilm del SeNicio de 
Reproducción de Documentes de la Subdirección de Archivos Estatales, donde continúa 
actualmente. En el memento de su recepción se verificaren los correspondientes inventaries 
que tenia realizados este fondo, pero no se hizo un analisis de su estado. 

Posteriormente, en el año 93, fue complementada con el mobiliario, útiles fotograficos y 
copias positivas que estaban depositados en el Museo Español de Arte Contemporaneo. 
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Este archivo, en su mayor parte (y precisamente en sus imagenes históricamente mas 
interesantes), tanto en placas como en película de 35 mm perforada, es de soporte de nitra-
to de celulosa y muestra signes clares de descomposición, así como formación de acido nítri-
ca en tal grado que, puede afirmarse sin lugar a dudas, que una parte de él puede quedar 
destruido en pocos años, ademas del riesgo añadido de una posible combustión. 

El estada del archivo "Alfonso" se puede considerar "crítica", pero solo es la punta del ice-
berg del problema que tiene el Archivo General de la Administración, ya que los fondos foto-
graficos depositados en él ascienden a varies millones de negatives y positives. 

Consta de unos 235.000 negatives fotograficos en distintes soportes y de un número que 
no he podido determinar de positives. La importancia documental y artística de este fondo ico-
nografico es excepcional, ya que la compleja personalidad de Alfonso, su profesionalidad 
fotografica (especializado inicialmente en reportajes y después en retrates) y las circunstan-
cias históricas en que vivió (primera mitad de este siglo), hacen de este fondo una referencia 
única para "ver" una parte de nuestra historia. 

Esta clasificado "cronológicamente" como: 

- Archivo Histórico. 
- Histórico - Contax. 
- Estudio de Fuencarral. 
- Estudio de la Gran Vía. 
- Estudio- Museo de la Gran Vía. 

- Archivo Histórico. 
Formada mayoritariamente por placas de cristal de formato 9 x 12 cm (24.000), placas en 

película flexible (700) y positives sobre papel (1.077). En el inventario se describe su estada 
como aceptable, pero ya señala dos problemas: 

"Las placas de película flexible son de nitrocelulosa (químicamente inestable y facilmente 
combustible, fabricadas entre 1985 y 1930, año en el que empezó a ser sustituida por moti-
ves de seguridad por el acetato de celulosa y posteriormente por el triacetato de celulosa, 
aunque es factible encontrar este soporte hasta los años 50). En sus reacciones químicas de 
envejecimiento y degradación emite acido nítrica que deteriora de forma rapida, gradual e 
irreversible, los materiales fotograficos de su entorno." 

"Las placas de cristal tienen un mejor nivel de conservación ya que este es un soporte 
estable e inalterable, no obstante, las emulsiones presentan muestras de metalización pro-
gresiva, suciedad, rayaduras y posibles colonias de hongos." 

- Histórico Contax. 
Formada por pelí cula perforada de 35 mm, en s u mayor parte (71 O sobres, alguna de e llos 

en color) y negatives de 6 x 6 mm. 

- Estudio de Fuencarral. 
Contiene el material del estudio situada en dicha calle y que fue destruido durante la gue-

rra civil. 
En el inventario se indica que las placas de cristal tienen problemas derivades de hume-

dades y hongos, así como que algunas de elias estan pegadas. De la película flexible (nitro-
celulosa) indica su alto grado de descomposición y degradación. 

- Estudio de la Gran Vía. 
Es la parte "moderna" del fondo pues contiene el període 1940-1990. Sus problemas de 
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conservación son similares en cuanto a las placas de cristal y principies de degradación en 
la película flexible. 

- Museo de la Gran Vía. 
Compuesto de las fotografías expuestas en la Gran Vía, con retrates de las principales 

personalidades de este siglo. Esta compuesto por 2.043 positives y su estado se califica en 
el inventario de "bueno". 

En general, el fondo Alfonso, se puede estimar: 

Rollo 35mm Rollo 6 x 6 Placa 6 x 9 Placa 9 x 12 Placa 13 x 18 Placa 18 x 24 

Placa cristal 304 54.182 2.383 500 
Placa película 641 2.947 2.388 487 
Placa pel. nitrat. 327 1.840 1.864 395 
Rolles B I N 4.879 72 
(lmagenes) (173.124) (864) 
Rolles B N nitrat. 4.128 56 
Rolles color 347 53 
(lmagenes) (12.492) (636) 
Positives 16 147 19 2.806 

Total estimada 5.156 125 961 33.170 4.790 3.793 
(lmagenes) (185.616) (1.500) 

Las referencias del inventario de estas imagenes cuando se adquieren, son hasta cierto 
punto correctas; en su vida anterior han estado almacenadas en un entorno, que si bien no 
ha sido el ideal, ha sido, hasta cierto punto, correcte, y su manipulación la han efectuada pro-
fesionales, lo que le ha permitido llegar a finales de los años 80 en unas circunstancias ade-
cuadas. En los 90, cambian de medio ambiente y simplemente se almacenan. 

En general, el estado físico de este archivo presenta todos los problemas característicos 
de los materiales que lo componen (se percibe especialmente en los soportes de cristal y los 
soportes plasticos, independientemente de la problematica común, derivada de la gelatina de 
las emulsiones, sus características de coloide y su capacidad de generar colonias de han-
gos), agravados progresivamente por sus condiciones adversas de almacenamiento. 
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ANEXO. Conceptes de imagen analógica e imagen digital. 

- lmagen analógica. 
Como sabemos, de entre las distintas radiaciones del espectre electromagnético, corres-

pondientes a longitudes que van desde 1Q-16a 104, se encuentra el espectre visible donde se 
han basado los sistemas de percepción visual del ser humano para percibir y comunicarse 
con su entorno. 

Las radiaciones del espectre electremagnético se comportan como ondas que se irradian 
desde sus fuentes en todas direcciones y se miden en metros, pero son de una variabilidad 
tal que su medida va desde los 0,000000001 mm de los rayos gamma a los 10.000.000 mm 
de las ondas de radio. Las ondas visibles son un pequeño grupo que queda situada casi en 
el centro del espectre (0,0004 mm a 0,00007 mm). 

La luz visible para facilitar los calcules, se mide en nanómetres (nm) derivada del nombre 
griego del nueve (nanos) y equival e a 1 o -9, o sea 1 nm = 0,000000001 m. Las longitudes de 
onda de la luz visible van desde los 380 nm a los 760 nm. 

Ultravioleta 380 nm 
400 

Violeta 420 
440 

Azul 460 
480 

Azui-Verde 500 
520 

Verd e 540 
Amarillo-Verde 560 
Amari Ilo 580 

600 
Anaranjado 620 

640 
660 

Ro jo 680 
700 
720 

Rojo escuro 740 
760 

lnfrarrejo 780 

Newton descubrió que la luz blanca esta formada por todos los colores del espectre al 
hacer pasar un rayo de luz por un prisma que lo dispersa en una banda que contenía los colo-
res del arco iris. Posteriormente, se descubrió que combinando de nuevo todos éstos colores 
mediante un nuevo prisma se obtenía otra vez la luz blanca, estableciéndose así que la luz 
blanca es el compendio de todos los colores y la ausencia de la luz es el negre. 

Si entre los dos prismas, el dispersar y el combinador se apantallaba parte del espectre 
alterando los contenidos de azul, verde y rejo, al recombinaries de nuevo se obtenía toda una 
serie de colores en vez de la luz blanca y casi cualquier color podrí a ser reproducido en inclu-
sa algunes que no figuraban el espectre original como el magenta o púrpura. 

Los resultades de mezclar luz azul, verde y roja hicieron pensar que el ojo humano podría 
poseer tres tipes de sensibilidad crematica a estos colores que quedaren denominades pri-
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maries porque los demas pueden ser reproducidos con las correspondientes proporciones de 
éstos. Cuando los colores primarios se solapan, crean los colores cian, magenta y amarillo 
que son denominades secundaries y se complementan con los primarios. Los colores com-
plementaries son los que se parecen menes entre sí. 

Así, el color complementario amarillo se obtiene del rojo y del verde, el azul es el color pri-
mario que falta y por consiguiente el azul y el amarillo son complementaries. El complemen-
tario del verde es el magenta y el complementario del rojo es el cian. Por este principio se ven 
otros colores, ademas del rojo, verde y azul; así, por ejemplo, un girasol lo vemos amarillo 
porque las longitudes de onda roja y verde son reflejadas hacia nosotros, mientras que el azul 
es absorbido por la planta. 

En la segunda mitad del siglo XVIII y principies del XIX, gracias a la evolución de laquí-
mica, se depuraren los elementos fotosensibles (cloruro, yoduro y bromuro de plata), hasta 
tal punto que, aglutinades mediante emulsiones y expuestos según los principies de la cama-
ra obscura, surgió la imagen fotografica y como consecuencia de ella, y a medida que la evo-
lucionaban la física, la química, la mecanica y la óptica, se decanto la tecnología del microfilm 
que todos conocemos. 

- lmagen digital. 
El sistema de creación de la imagen digital que es interpretado por los ordenadores y 

reproducido en la pantalla de un monitor se basa en las mismas propiedades de los fenóme-
nos naturales e, incluso, puede emular los sistemas aditivo (rojo, verde y azul es la forma 
como se ve la imagen en un monitor) o sustractivo (cian, magenta, amarillo y negre, es la 
forma como se imprime), pues internamente como trabajan es en sistema LAB (luminancia, 
brillo y contraste) basado en el sistema por el que la física define el color. 

Para la visualización, en el caso del color, en cada píxel del monitor, se crean las mezclas 
de colores mediante la emisión de tres haces de electrones de diferentes intensidades que, 
al chocar con el material fosforescente rojo, verde y azul que recubre el interior de la panta-
lla emiten la luz correspondiente. Cuando vemos el color rojo, el monitor ha activado su haz 
rojo que excita el fósforo rojo generando un píxel rojo en la pantalla; otro tanto ocurre con el 
verde y el azul. Esto es cierto aún en el caso del blanco y negre, pues lo único que ocurre es 
que se esta visualizando la información en modo monocromatico, o sea, que recibe la misma 
intensidad de valores rojo, verde y azul. 

Las computadoras sólo saben hacer una cosa, eso sí, sin competencia posible, que es 
calcular matematicamente de forma binaria o en base 2. Así pues, si cada color y modo de 
visualización existente estan hechos de una combinación de colores primarios, binariamente 
pueden representarse en 256 niveles (2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 256 o lo que es igual, 
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28). Ésta es su forma de operar incluso para el color monocromatico blanco y negro, pues el 
color blanco lo obtiene mezclando en el píxel 256 partes de rojo, 256 partes de verde y 256 
partes de azul. Negro por el contrario es O partes de rojo, O partes de verde y O partes de azul. 
Establezcamos en este punto que la imagen monocroma es innecesario representaria 
mediante 224, pues los ordenadores pueden representar el blanco y negro con todas sus 
gamas de gris con 256 niveles, o lo que es igual, mediante píxeles de 28 bits, con el consi-
guiente ahorro de calculo. 

Este número de niveles de color puede parecer enorme pero es sólo una parte de los colo-
res disponibles en la naturaleza, de acuerdo a las leyes de la física, no obstante, supera 
ampliamente la capacidad de definiries por parte del ojo humano. Para la potencia de calcu-
lo de un procesador actual, tipo pentium, 16,7 millones de colores son suficientes para digi-
talizar y reproducir imagenes, ya que son sistemas sobradamente capaces de trabajar en 24 
bit por píxel, con cualquier tipo de matriz, especialmente si se les dota de memoria RAM y tar-
jetas graficas apropiadas. Como nota anecdótica hay que comentar que los sistemas visua-
les humanes, especialmente entrenades, no son capaces de distinguir mas de 8 millones de 
gradaciones de color. 

Las imagenes interpretadas en los ordenadores pueden estar salvadas en varies forma-
tos; en función del formato pueden tener que determinar su fidelidad a la imagen original, no 
obstante, independientemente del formato y la matriz de la imagen, es importante tener en 
cuenta el concepte de "profundidad de píxel" o número de bits por píxel que estan captades 
y representades, pues éstos determinan la riqueza de la imagen y su calidad. 

Se pueden establecer los tipos de imagenes representadas binariamente de la siguien-
te forma: 

-1 bit por píxel (imagenes CilUe soportan 2 colores; indicadas para reproducir documenta-
ción de alto contraste y que admiten altos ratios de compresión mediante formates del tipo 
TIFF CCTT grupos 3, 4, 5. 

-4 bits por píxel (imagenes que soportan 16 niveles de gris o de color, admiten los forma-
tos de archivo que soportan color indexado). 

-8 bits por píxel (imagenes què soportan 256 niveles de gris o de color. Resultan las indi-
cadas para reproducir perfectamente los originales en blanco y negro con todos los matices 
de gris. lndicadas para digitalizar originales que requieran escala de grises. Admiten todos los 
formates de archivo; especialmente PNG, TIFF y JPEF). 

-16 bits por píxel (imagenes que soportan 32.768 niveles de color, lndicadas para repre-
sentar documentes en color que no requieran una gran paleta pues suponen un importante 
ahorro de memoria) . 

-24 bits por píxel (imagenes que soportan 16.777.216 niveles de color en tres canales 
-rojo, verde y azul-, resultan indicadas para digitalizar y representar imagenes con una gama 
amplia de color. Admiten todos los formates de archivo). 

(Como dato de la rapida evolución tecnológica hay que reseñar que los sistemas actuales 
de tratamiento de la imagen son capaces de procesar internamente 36 bits de profundidad de 
color) 

Como matriz de una imagen, entendemos su relación bidimensional expresada en píxe-
les. Como resolución, el número de puntes por pulgada o dpi. Generalmente, las imagenes 
se visualizan a 72 puntes por pulgada en los monitores y requieren unos 300 dpi para su 
reproducción sobre papel. 

Cuando se digitaliza un original, simplemente lo que se hace, es establecer una rejilla 
electrónica mas o me nos tupi da 100, 200, 300, 600, 1000 puntes por pulgada o dpi, y cada 
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punto se cuantifica digitalmente (como hemos visto, de O a 256 niveles en el caso del b/n o 
tres combinaciones interrelacionadas, de O a 256 niveles en el caso del color) y así se obtie-
ne una matriz binaria de la imagen. A esta matriz en bruto se le da un formato de fichero de 
imagen que le asocia sus características normalizadas en la cabecera y ya tenemos un fiche-
ro de imagen digital. 

Una imagen binaria es susceptible de múltiples usos, ya que se puede actuar sobre su 
conjunto o sobre grupos de píxeles preseleccionados. Una de sus características mas impor-
tantes es que puede ser interpretada mediante histogramas, que son la representación mate-
matica de los niveles y distribución de los píxeles que la componen. Mediante los histogramas 
podemos optimizar su luminancia, su brillo o su contraste, podemos corregir sus umbrales o 
modificar sus gamma, también podemos, en el caso del color, actuar sobre los canales que 
lo componen, podemos, en suma, optimizar y mejorar los valores de los datos que contiene 
para facilitar su consulta. (La infografía y la creatividad queda reservada para los ratos de oci o 
o para los artistas y diseñadores graficos). 

Como norma general, una imagen siempre debe capturarse en la mayor medida que nos 
permitan los medios que utilicemos, pero siempre procurando no rebasar la resolución del 
CCD, para evitar la interpolación. El equilibrada y la limpieza de los sistemas ópticos, junto con 
la utilización del software adecuado seran los que nos aseguren la calidad en nuestro trabajo, 
pero siempre hemos de tener en cuenta que, la matriz de una imagen puede ser reducida sin 
perdida de calidad, pero no así lo contrario, pues, por muy bueno que sea el sistema de inter-
polación que utilicemos, siempre estaremos obligando a "inventarse" píxeles al sistema. 

- Formates de imagen digital; GIF, TIFF, JPG y PNG. 
lndependientemente de los formates de imagenes vectoriales (formates basades en fór-

mulas matematicas que los definen geométricamente) que no vamos a considerar en este tra-
bajo, de entre los formates de mapas de bits o "imagenes raster'', vamos a describir 
brevemente tres formates ampliamente definides y consolidades, normalizados en sus distin-
tas variables de apl icación y sobre los que ya existen disponibles para su consulta varias 
decenas de millones de imagenes digitales. Son TIFF, JPG y PNG. 

Las personas familiarizadas con formates de imagen digital echaran de menos un forma-
to muy utilizado, el formato GIF. No consideramos este formato, de utilización generalizada, 
especialmente en internet, a pesar de ser multiplataforma y estar extendido su uso en la web 
por varias razones, éstas son: 

El formato GIF, revolucionaria en sus inicies, ya que tiene por sus características atracti-
ves a MAC Paint o PCX, fue creado para visualizar imagenes omitiendo propiedades que sólo 
servían para pocos sistemas, ya que utiliza un poderoso algoritme de compresión (LZW) y a 
pesar de que, en su memento, cubría las necesidades de los usuarios Compuserve, que 
necesitaban un formato accesible de descarga rapida previsualizada. 

GI F, a pesar de reconocer matrices de 65.536 x 65.536 píxels, presenta el inconveniente 
de reconocer solo 8 bits por píxel. GIF, a pesar de tener un buen algoritme de compresión/ 
descompresión de baja memoria pues sólo requiere 16 K. Sigue siendo interesante por su 
capacidad de intercambio entre sistemas y es soportado por las aplicaciones web; no obs-
tante, su limitación de solo 8 bit por píxel , sólo le hace idóneo para imagenes "sintéticas" 
(dibujos animades, graficos de pocos colores o imagenes reducidas). Diseñada para visuali-
zar graficos, se introdujo rapidamente en la aplicaciones y quiza, todavía hoy, sea el soporte 
grafico de mayor soporte. No resulta adecuado para imagenes fotograficas, bien en blanco y 
negro o bien en color, donde TIFF CCITT grupo 3 p 4 (para bicolor), TIFF 8 bit o TIFF 24 bits 
(blanco/negro o color respectivamente) sin pérdidas, son las adecuadas, o donde JPEG ase-
gura alta compresión basada en mecanismes visuales. 
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lnformación mas detallada de éste formato, se encuentra en la dirección 
ftp://x2ftp.oulu.fi/pub/msdos/programing/formats; mas información puede encontrarse en 
http:/ /w3. org/Graphics/ 

- Formato TIFF. 
TIFF (Tagged Image File Format), desarrollado inicialmente por Aldus Corporation para 

almacenar imagenes de escala de grises en alta resolución, obtenidas a través de digitaliza-
doras, fue incorporada progresivamente en todo el software grafico; posteriormente fue mejo-
rado progresivamente para soportar mayores progresiones, imagenes en color e información 
adicional sobre la imagen. 

Sus características de compatibilidad, soportar grandes matrices de imagen, ficheros múl-
tiples, o diferentes métodos de compresión "sin perdidas", le hacen muy adecuado para for-
mato de archivo "master". 

Es adecuado para trabajar con imagenes de grandes dimensiones que necesiten una 
compresión sin pérdida de valores, aún después de repetidas manipulaciones, por lo que se 
ha convertida en un formato de amplia utilización, entre editores graficos y diseñadores. 

La especificación 5.0 de TIFF establece 4 clases de variables para poder definir las ima-
genes y evitar sus incompatibilidades; se respeta en la 6.0 vigente actualmente: 

B lmagenes bicolor. Admite compresión CCITT grupos 3 y 4. 
G lmagenes de escala de grises. 
P lmagenes con paleta de colores definida. 
R lmagenes a todo color. 

Su estandar definida es ampliG, con muchas extensiones opcionales que dieron lugar a 
problemas y fueron subsanadas a partir de la especificación 5.0 de este formato que lo esta-
bleció en cuatro clases; B para imagenes bicolor, G para escala de grises, P para imagenes 
de paleta de colores y R para imagenes a todo color. La especificación 6.0, vigente actual-
mente, establece que, al menos tres de éstos cuatro grupos deben ser interpretables y el 
cuarto accesible mediante "plugin". · 

Por otra parte, la patente de compresión que incorpora (LZW) estandar en la especifica-
ción 5.0, en la 6.0 es opcional, por lo que puede dar algún problema a la hora de su lectura 
si se utilizó este compresor para reducir espacio. 

lnformación complementaria, así como las especificaciones iniciales de Aldus Corporation 
(actualmente integrada en Adobe Systems), se pueden obtener mediante ftp anónimo en 
ftp.adobe.com, bajo el nombre de fichero pub/adobe/DeveloperSupport!TechNotes/ 
PDFfiles/TIFF6.pdf. o en URL HTTP:IIdcs.ed.ac.uk/-mxr/gfx/2d-lo.html. 

Como anécdota, comentar que, el formato TIFF ha tenido tan amplia difusión porque, ori-
ginariamente -todavía sigue siéndolo-, es el formato empleada para la comunicación 
mediante telefax. No deja de tener cierto contrasentido que, inclusa actualmente, volcamos 
nuestra información a papel para enviaria por fax, cuando lo simple, rapido y cómodo es 
enviarlo directamente desde nuestro ordenador. Esto no le importa nada (por supuesto) a las 
compañías telefónicas, pero sí les importa (y mucho) a nuestros pobres arboles , que son 
talados para fabricar papel. 

- Formato JPEG. 
Es un formato que se ha desarrollado a medida que evolucionaban las tarjetas graficas, 

ya que paralelamente los ficheros graficos han adquirida un tamaño significativamente mayor. 
Los ficheros graficos actuales facilmente superan los 8/1 O megabytes; incluso el estandar 
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EL ARCHIVO DEL CIENTÍFICO MARCOS JIMÉNEZ DE LA ESPADA: 
DISEÑO DE ENTORNO HIPERTEXTUAL CON TECNOLOGiA WEB 

Carmen-Ml# Pérez-Montes Salmerón 
Mar Caso Neíra 

Raquel Ruíz Macarro 
Biblioteca General de Humanídades del CSIC 

1. lntroducción. 

La Biblioteca General de Humanidades del CSIC desempeña el papel de biblioteca de refe-
rencia dentro del area de humanidades y forma parte de la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Científicas, red integrada por un total de noventa bibliotecas espe-
cializadas en las distintas areas del conocimiento. Gestionada por la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas del CSIC (UCBIC) que tiene entre sus funciones el mantenimiento del catalogo 
colectivo CIRBIC (Catalogo informatizado de la red de bibliotecas del CSIC). 

Es el origen histórico de la Biblioteca en 191 O, asociado al Centro de Estudies Históricos 
(en adelante CEH), dependiente de la JAE (Junta de Ampliación de Estudies) y no su carac-
ter referencista el que nos da la clave para comprender la existencia en su fondo del archivo 
que hoy presentamos, Marees Jiménez de la Espada. 

Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, su hijo Gonzalo Jiménez de la Espada, pedago-
go asociado a la JAE, que trabaja en el edificio de Duque de Medinaceli donde hoy se 
encuentra nuestra biblioteca, decide abandonar Madrid y dejar bajo la custodia de los biblio-
tecarios el legado recibido de su padre, en su poder hasta ese memento. 

Al finalizar la Guerra Civil queda suprimida la JAE y con ella el CEH. Cuando el 24-1 0-39 
se crea el Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, éste recibe los fondos del desa-
parecido CEH. Parte de elles pasan a constituir la Biblioteca del entonces centro Marcelino 
Menéndez Pelayo, hoy Biblioteca General de Humanidades del CSIC. 

Es así como llega a nosotros el legado de uno de los naturalistas mas importantes del 
siglo XIX. 

2. Marees Jiménez de la Espada en la comisión científica del Pacífico y la Fotografía. 

2.1. En la persona de Marees Jiménez de la Espada se reúne al mismo tiempo la figura 
del científica naturalista, la del humanista preocupada por la historia, la del aventurera que se 
embarca en una de las últimas expediciones científicas del siglo pasado y la del observador 
que logra, gracias a sus observaciones, convertirse en uno de los mejores antropólogos de 
las culturas americanas. De su talla científica e intelectual nos hablan ademas de los docu-
mentes de su archivo, los numerosos cargos científicos acumulades en el desarrollo de su 
labor científica. Sin embargo, quizas sea el hecho de haber sido elegido miembro de la 
Comisión Científica del Pacífico y haber tenido la oportunidad de realizar el viaje mas espec-
tacular de su vida por un mundo desconocido para él, el continente americano, el aconteci-
miento que mas influyó en su vida. 

2.2. La Comisión Científica del Pacífico. En 1862 se aprueba el envío de una escuadra mili-
tar a las antiguas colonias españolas en América, llamada Expedición al Pacífico cuyo objeti-
vo era el estrechamiento de las relaciones políticas, económicas y militares. Se encomienda a 
los oficiales de la marina los estudies hidrograficos y meteorológicos1. Aprovechando esta 
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expedición se decide la creación e inclusión de la Comisión Científica del Pacífico, formada por 
ocho científicos2 que acompañando a esta escuadra tendrían como objetivo: 

" ... las investigaciones y observaciones relativas a las diversas ramas de las ciencias natu-
rales, así como la adquisición de ejemplares, copias, dibujos de seres naturales notables 
que se encuentren en las regiones por donde pase la escuadrilla ... "3 

El objetivo y el logro principal de la Comisión Científica al Pacífico sería la formación 
de colecciones que permitieran el estudio de especies desconocidas, al tiempo que sir-
vieran para dotar de nuevos especímenes a museos y gabinetes e incrementar el patri-
monio. 

La presencia de una camara fotografica en esos tiempos pioneres del uso de esta inno-
vadora representación de la realidad hizo posible que la Comisión Científica al Pacífico gene-
rase un importante patrimonio documental de caracter iconografico. Por primera vez en la 
historia de la ciencia española un fotógrafo inmortaliza con fines científicos lugares, paisajes 
y gentes4 . 

3. El fondo archivístico Marcos Jiménez de la Espada. 

3.1. El archivo en números. 

El archivo personal de Marcos Jiménez de la Espada conservada en la Biblioteca reúne 
diferentes tipos de documentes: textual, constituido por unos dos mil quinientos documentes, 
instalados en treinta y ocho cajas y la iconografica con cuatrocientas noventa y una fotogra-
fías, en su mayoría positives en papel a la albúmina a partir de placas de vidrio al colodión 
húmedo5 y mas de una centena de laminas y dibujos en su mayor parte inéditos. 

3.2. Fondo textual. 

La documentación textual del archivo esta formada en su mayoría por correspondencia 
que Marcos Jiménez de la Espada mantuvo con especialistas en temas relacionades con la 
historia y las culturas americanas, así como con las personas que trabajaban custodiando los 
documentes relacionades con dicha mataria: los archiveros del Archivo General de lndias, el 
Archivo General de Simancas, los bibliotecarios de la Biblioteca del Escorial , etc., a los que 
les solicitaba información y referencias para los trabajos de investigación que realizaba. 

Figura también una importante cantidad de notas de trabajo que recogen referencias 
bibliograficas, copias literales de documentes antigues, vocabularios indígenas, etc. 

Otro tipo de documento textual a destacar son los borradores y originales de artículos y 
capítules de obras que posteriormente publicaría. 

Actualmente, con caracter de depósito temporal, cuenta el archivo con los cinco cuader-
nos conservades de los diarios que Marcos Jiménez de la Espada escribió a lo largo de la 
Expedición al Pacífico. 

3.3. Fondo iconografico. 

El fondo iconografico conservada por la Biblioteca General de Humanidades del CSIC no 
es ni el único ni el mas conocido, aunque sí el mas voluminosa y el que cuenta con una colec-
ción de dibujos y laminas que cc:>mpletan las imagenes fotograficas de la expedición. De 
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hecho nuestro fondo viene a sumarse al del Museo Nacional de Ciencias Naturales y a la 
colección formada aproximadamente por cien albúminas del Museo Nacional de 
Antropologia. 

Entre todos los fondos hasta la fecha conocidos, sin tener en cuenta los ejemplares dupli-
cades, podríamos estimar en unas quinientas las fotografías que han llegada hasta n9sotros 
de las aproximadamente mil placas en vidrio realizadas por Castro, según M~ Angeles 
Calatayud Ari nero. 6 

3.3.1. Fotografías. 
La autoria de las fotografías se le debe atribuir a Rafael Castro y Ordóñez, dibujante-foto-

grafo oficial de la expedición científica del Pacífica. Pere dos hechos confirman la existencia 
de otros autores que comparten la autoria del total de la colección: en primer lugar el aban-
dono de la expedición por parte de Castro en el año 1864, y en segundo su muerte prema-
tura en Madrid en 1865 dejando inconcluso el trabajo de realización de copias. De lo que 
puede deducirse que las fotografías de parte del recorrido llamado El gran viaje, así como 
las copias de los negatives originales, con seguridad los que hoy conserva nuestra colec-
ción, pudieron ser realizadas, las primeras por fotógrafos locales y, las segundas, por 
Sebastian y José M ~ Mudarra, sus sucesores en el cargo, comprometidos "a sacar 20 ejem-
plares de 270 vistas".7 

3.3.1.1 . El autor: Rafael Castro y Ordóñez. 
Formada en la Real Academia de San Fernando como pintor, es contratado como fotó-

grafo-dibujante de la expedición ante la renuncia de Rafael Fernandez Moratín, con la 
misión de testimoniar graficamente los descubrimientos, las culturas y modes de vida de 
los países que visitan. 

Tanto los preparatives de material fotografico como su formación hasta la partida corrió 
a cargo de Charles Clifford, fotógrafo real y uno de los mas prestigiosos e innovadores del 
memento. Fue Clifford el responsable de probar los aparatos y revisar el material fotogra-
fico traído de Londres antes de su envío a CadizB. Castro acompañó a la expedición de 
1862 a 1864, año en que la abandonó para dirigirse a Panama, California, New York y 
finalmente llegar a Madrid donde se suicidó en el 1865. 

En la figura de Castro se reúnen dos aspectes de gran importancia para el estudio 
de su obra, la de fotógrafo ya descrita y la de cronista oficial de una de las revistas ilus-
tradas de la época: El Museo Universal. Circunstancia que añade valor al legado ico-
nografico conservada, ya que junto a las crónicas del viaje fueron publicadas 
fotografías (grabados). Este hecho en nuestra opinión constituye un elemento de 
excepcional importancia para el anal isis de la documentación grafica de la expedición 
y su obra es merecedora de un lugar destacada en el estudio de la historia de la foto-
grafía. 

3.3.1.2. La colección. 
En lo que se refiere a los temas tratados en las fotografías , reflejan el recorrido de 

la expedición: islas Canarias, Cabo Verde, Brasil , Río de la Plata, la costa patagóni-
ca, islas Malvinas, cabo de Hornos, Chiloé, costas chilenas, Perú , Panama y 
California. 

En cuanto a la naturaleza de las fotos, podemos distinguir aspectes etnológicos de la 
expedición, retrates individuales o de grupos, aspectes arquitectónicos y urbanísticos 
reflejado en casas, ciudades, calles; paisajes naturales: plantas, parques nacionales, cos-
tas, estuarios, volcanes, etc. 
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Por lo que respecta al analisis del material, entre las cuatrocientas noventa y una foto-
grafías que forman el fondo, no se encuentra ningún negativo. Son en su mayoría positi-
ves en papel a la albúmina, extraído a partir de los negatives en vidrio al colodión húmedo 
conservades en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

3.3.1.3. Dibujos y laminas. 
Del centenar de laminas y dibujos conservades, se puede asegurar que la mayoría son 

inéditos. Por lo que respecta a la tematica abundan ceramicas, retrates, pianos, y aspec-
tes etnológicos de los países visitades: enterramientos, ajuares, tejidos, peines, naipes, 
realizados a lapiz tanta en blanca y negra como en color. 

Las técnicas empleadas para las estampas son: grabados calcograficos, aguafuerte, 
punta seca y litografías; para los dibujos: grafito, técnica al agua, lapices de color, técnica 
mixta, sanguina y carboncillo. 

En cuanto a la autoría, aunque aparecen sin firmar, la mayoría se atribuyen a Castro. 
Otros son de Marees Jiménez de la Espada (según consta en la documentación del archi-
vo); hay un grupo que probablemente debe atribuirse a artistas locales, dado que Castro 
en esos mementos no acompaña a la expedición. 

4. Puesta en marcha del proyecto de informatización del archivo. 

La oportunidad para preservar y dar a conocer este valioso material la brindó la pequeña 
ayuda económica recibida por la Dirección General de lnvestigación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid (CAM) a la que se presentó el proyecto y con la que se pudo contratar 
a una persona e iniciar, a principies de este año, el proceso de informatización, conservación 
y difusión del archivo que hoy presentamos. 

4.1. Metodología. 

El desarrollo de este trabajo se centra en los objetivos planteados en el proyecto de la 
CAM y viene a contemplar en diferentes fases, algunas coincidentes en el tiempo, los puntes 
que se expenen a continuación y de los cuales solo se desarrollan los considerades objeto 
de esta comunicación: 

4.1.1 Estudio y analisis de la documentación. 
4.1.2 Propuesta de un plan de clasificación. 
4.1 .3. Elección de la normativa descriptiva. 
4.1.4. Elección del software. 
4.1.5. Diseño informatico de las bases de datos. 
4.1.6. Elaboración de manuales descriptives. 
4.1.7. ldentificación de la imagenes. 
4.1.8. Procesos técnicos y alimentación de las bases de datos. 
4.1.9. Conservación y difusión. 
4.1.1 o. Revisión y evaluación del producte. 

4.2. La organización de la documentación textual e iconografica en las bases de datos Cirbic. 

Aunque el fondo Marees Jiménez de la Espada reúne diferentes tipes de documentes, se 
podría haber adoptada un único instrumento de descripción puesto que toda la documenta-
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ción constituye organicamente un solo fondo, sin embargo la naturaleza de los documentos 
aconsejó la utilización de herramientas descriptivas distintas. 

Mientras que la documentación textual tiene caracter de única, la documentación icono-
grafica -en especial las fotografías- puede estar, y de hecho esta, duplicada en otras institu-
ciones (archivos, bibliotecas o museos) dentro y fuera del CSIC. 

Esta duplicidad del documento iconografico y el caracter de catalogo colectivo de las 
bases de datos CIRBIC, aconsejaron diseñar, ademas, bases de datos diferentes para cada 
una de las clases de documentos: Documentación Científica. Archivo (Doc. Arc) y 
Documentación Científica. lconografico. (Doc.lco) 

La documentación grafica necesariamente tenía que tener un registro que pudiese ser 
compartida por otros centros con copias de estos documentos. Al no poder incluir en la des-
cripción el cuadro de clasificación del fondo Marcos Jiménez de la Espada9, propio de la 
documentación textual única, se decidió crear dos registros distintos, uno basado en los prin-
cipios archivísticos para la documentación textual y otro en criterios biblioteconómicos para la 
iconografica. 

Tanto el registro de la documentación textual (archivo) como el de la documentación ico-
nografica (iconografico) proporcionan dos clases de datos: archivísticos o bibliograficos que 
describen el documento, y no bibliograficos que corresponden a los datos de ubicación, dis-
ponibilidad y estado de conservación de los mismos. 

4.3. Elección del software. 

Desde el primer momento, el proyecto presentada contempla como factor importante cola-
boración y asesoramiento de especialistas en las diferentes fases del proceso, hecho que 
motivó la incorporación de la UCBIB en el equipo. 

En el inicio de las conversaciones con la UCBIB se vió la conveniencia de utilizar el sis-
tema de informatización ALEPH (Automated Library Expandable Program Hebrew) para aco-
meter la informatización de este archivo. 

ALEPH3.2.5_16 es el sistema de informatización de los fondos bibliograficos que util iza 
actualmente la UCBIB para la creación y gestión del catalogo colectivo (CIRBIC). Corre sobre 
el sistema operativa Unix y en el caso del CSIC la plataforma es OSF1 en un Alpha Server 
1000 con 448 GB de me moria RAM y 16 GB de disco duro. Esta maquina esta dedicada de 
forma exclusiva a la informatización de bibliotecas y archivos. 

EL CSIC cuenta con 127 licencias ALEPH, que desde esta maquina permiten la concu-
rrencia de este número de usuarios (trabajo+consulta). 

Los terminales de consultas son PC 486/pentium desde 8 MB de RAM en la gama baja o 
antiguos terminales VT integrados mediante la red DECTerminals. 

Entre los puntos que aconsejaron la elección de este software estan: 

- Conocimiento previo. No necesita de una inversión en el aprendizaje. 
- Económica. No requiere de nuevas inversiones en infraestructura. Las bases bibliogra-

ficas y archivísticas comparten el mismo servidor. 
- Versatilidad del sistema. Permite mediante el diseño de tablas definir cualquier tipo de 

formato descriptiva. Es susceptible de adaptarse a cualquier tipología documental. 
- Facilidad de diseño de subproductos ad-hoc. 
- Hipertextualidad del sistema. Permite establecer relaciones entres registros de diferen-

tes bases, y enlaces entre registros y ficheros externos, sean éstos textuales, graficos 
o binarios y estén situados o no en el mismo servidor. 

- Presentación del producto mediante un doble interfaz: Te/net y World Wide Web. 
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4.4. Diseño de las bases de datos. 

De acuerdo a la estructura que tiene el CIRBIC, se opta por crear una base de datos 
especializada para archivos a la que se ha llamado Documentación Científica. Dentro de ésta, 
se crean otras dos, una definida para la documentación textual y otra para la documentación 
iconografica. 

Para el diseño de cada una de estas bases, se han tornado como referencia la normativa 
ISAD (G) lnternational Standard Archivial Description (General) para la documentación textual 
e ISBD (NBM) lnternational Standard Book Descripition (Non Book Materials) para la docu-
mentación iconografica. 

A la hora de realizar el diseño se ha tenido en cuenta la creación de un modelo exporta-
ble a otros archivos custodiados por diferentes bibliotecas de la red y aún no informatizados. 

La particularidad de definir cualquier tipo de formato mediante tablas nos permitió pensar 
desde el principio bajo dos puntos de vista fundamentales: el de la adaptación de las normas 
elegidas ¿qué queríamos describir? y el del usuario que busca la información ¿cómo desea-
bamos recuperar? La elección de los puntos de acceso ha estado marcada teniendo en cu en-
ta la clasificación y los intereses del usuario final. 

La hipertextualidad del sistema nos permitió crear dos registros para tipologías documen-
tales diferentes y establecer las relaciones necesarias entre elias. 

4.4.1. Estructura del registro de documentación científica. Archivo. 
El registro del catalogo Documentación Científica. Archivo (Doc.Arc) tiene los siguientes 

campos: 
Número de registro de la base de datos. 
ISO Número internacional del archivo 
SIG Signatura topografica 
TAR Nombre del archivo 
TFO Nombre del fondo 
TSE Nombre de la sección 
TSS Nombre de la subsección 
TSR Título de la serie 
TEX Título del expedients 
TDO Título del documento 
TIP Tipo documental 
FEC Fecha o fechas extremas 
DES Nivel de descripción 
VOL Volumen 
CO Descripción física 
MAT Tipo de material del documento 
CON Estado de conservación 
OBS Observaciones 
AU Nombre del productor del documento 
PER Nombre de personas citadas 
EN Nombre de entidades citadas 
MT Materia del contenido del documento 
LUG Lugares geograficos citados 
LUP Lugar de producción del documento 
LN Lengua del documento 
PS País de producción del documento 
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LKR Establece la relación entre registres del mismo serilidor 
EXT Establece enlaces entre el registro y ficheros externes 

Con estos veintiocho campos, el registro proporciona una identificación inequívoca del 
documento. Ademas de hacer una doble clasificación que permite la localización de cualquier 
documento o documentes con características comunes. 

-La del cuadro de clasificación representada en los campos TAR, TFO, TSE, TSS, y TSR. 
Aunque a la hora de la búsqueda el usuario no puede seleccionar directamente los docu-

mentes de una sección o de una serie, el sistema sí permite localizar todos los documentes 
que pertenezcan a una de estas clasificaciones, por medio de una simple búsqueda boolea-
na o por una palabra significativa. 

- Listas de autoridades formadas por materias (MT), nombres de personas y entidades (AU, 
PER y EN), lugares geograficos (LUG y LUP) y fechas de producción del documento (FEC). 

Este registro permite la descripción a dos niveles: descripción de expediente y descripción 
de simple documento, utilizando -en cada caso- el campo de título del expediente (TEX) o 
título del documento (TDO). 

4.4.2. Estructura del registro de documentación científica. lconografico. 
Aunque el registro de la documentación iconografica esta basado en las ISBD (NBM) y las 

Reglas de catalogación (RC)10, procura mantener los mismos campos que crean la listas de 
autoridades (materia, autor, persona, entidad lugar de producción y fecha) en la base de 
documentación archivística. 

Número de registro de la base de dates 
ISO Número internacional del archivo 
SIG Signatura topografica 
TL Título propio o título facticio 
TPA Título paralelo 
FEC Fecha de producción 
LUP Lugar de producción 
CO Descripción física 
AU Autor principal 
PER Personas representadas 
EN Entidades representadas 
MT Materia representada 
SR Título de serie 
NU Número de serie 
IP lmpresor de los documentes publicades 
RES Resumen del documento 
COD Códigos 
NN Notas de cada una de las areas de descripción 
LN Lengua 
PS País de producción 
LKR Establece la relación entre registres del mismo servidor 
EXT Establece enlaces entre el registro y ficheros externes 

Lógicamente, como se ha dicho mas arriba, en esta base de dates no aparecen los cam-
pos propios del cuadro de clasificación del archivo, sin embargo estructuralmente podemos 
,decir que dentro de esta clasificación forma parte de la sección Naturalista, subsección 
Comisión Científica del Pacífica y serie iconografía. 
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El registro que describe el documento iconografico crea un fichero que no aparece en el 
registro de la base Documentación Científica. Archivo, es el fichero de título (TL), que se 
genera a partir de los títulos propios o los facticios, de serie y los posibles títulos paralelos 
que pudieran tener los documentes. 

El campo de notas (NN) es el mas amplio. Refleja cualquier característica del documento 
que no haya sido expresado en el resto de los campos ycx recoge todas las observaciones 
que sean necesarias constatar. Se añade el campo: Resumen del documento (RES) donde 
aparece una descripción mas pormenorizada y subjetiva. 

La clasificación de estos documentes se realiza por medio de los encabezamientos de 
materia11que crean el fichero MT. Los restantes ficheros que forman la lista de autoridades de 
la base de dates son los mismos que para la documentación textual: personas y entidades 
(AU), lugares geograficos (LUP). 

5. Proceso técnico. 

En cuanto a la organización y tratamiento de los fondos, las bibliotecas que participan en 
los procesos de descripción, realizan la catalogación en línea y son las responsables del man-
tenimiento del catalogo de autoridades. Para la homologación de las materias y autoridades 
asignadas, se basan en las listas de encabezamientos de materias y de autores y entidades12 
del CSIC. 

El sistema de reenvíos y la documentación de las entradas mediante la creación de 
notas de alcance, términos genéricos, específicos, da al archivo un valor informativa aña-
dido. 

6. Conservación. 

La conservación del fondo esta regida por dos principies basicos: el control del medio por 
la generación de barreras y la racionalización y utilización. Puntes que se desarrollan en dos 
fases. 

En la primera, el principio de preservación que nos ha guiado es el de establecer barre-
ras protectoras entre la documentación y el medio, mediante la utilización de materiales iner-
tes y estables. Para ello y adaptandonos a los escasos recursos de que disponemos, la 
actuación realizada podríamos describirla en los siguientes pasos: 

Guardar el material en cajas de pH neutre; individualizar los documentes estableciendo 
barreras (papeles pH neutres con reserva alcalina y polímeres sin plastificantes) en el caso 
de las fotografías, ademas, añadir papeles de trama muy cerrada de poliéster traslúcido tipo 
Reemay y colocar por grupos en cajas especiales en posición horizontal; ubicación de esas 
cajas en contenedores metalicos y mantenimiento de temperatura y humedad constante en 
la zona donde esté colocado. 

En la segunda fase, el objetivo es la racionalización y afecta a la seguridad, descripción y 
uso del fondo. Tiene por objeto preservar los originales de la manipulación. Las actuaciones 
a realizar son: la total microfilmación de la documentación textual; la realización de copias de 
seguridad, diapositivas del fondo iconografico; positivada, con fines de consulta, de una 
colección para la confección de un album; inventario y catalogación y por último digitalización 
y difusión en internet. 
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7. Digitalización de imagenes. 

En el memento de la redacción de esta comunicación se han digitalizado mas de cuaren-
ta imagenes. En el proceso empleado se parte del documento original en el caso de los dibu-
jos y de negatives en el caso de las fotografías. Se ha utilizado un escaner plano ARGUS 11 
de Agfa, usando desde Adobe Photoshop, el programa FotooLook a una resolución de 600 
dpi y en formato PSD (formato de Photoshop) 

-Para su almacenamiento se procede, desde el Photoshop, a la conversión del formato 
grafico PSD al TIFF y la posterior grabación en un CD. El tamaño de los ficheros de image-
nas varía entre 3 y 6 Mb. 

- Por lo que afecta a la visualización a través del navegador web, se asigna nueva dimen-
sión de las imagenes a monitores de 14", respetando la proporción y dejando finalmente un 
ancho de 640 píxels. Por último, el formato PSD de las imagenes, se convierte a GIF. Hay 
que destacar el respeto al tamaño de los ficheros, nunca superior a 600 Kb, ya que ello supo-
ne un incremento en el tiempo de transmisión y visualización de imagenes. 

- En lo que se refie re al proceso seguido para la visualización en Aleph, se crea un direc-
torio denominado EXTERNAL en la estructura de directorios del servidor WWW de Aleph. 
Bajo él se almacenan todos los ficheros generades por la digitalización. La posterior visuali-
zación es posible gracias a la hipertextualidad del sistema representada en el campo EXT, 
que permite establecer enlaces entre registres y cualquier tipo de ficheros (textual , grafico o 
binario: imagenes, audio, post script, etc.) situades o no en el mismo servidor. 

- El aspecte final de una imagen enlazada a un registro esta representada por un icono, 
la etiqueta imagen y la ruta o path del fichero donde esta almacenada. La pasarela web de 
Aleph permite que con un simple clic sobre el icono, el usuario vea la imagen enlazada con 
el registro. 

8. Difusión en internet. 

Desde el primer memento se pensó en difundir a través de internet este fondo. Varias cau-
sas lo aconsejaban: la universalidad de la red permite el acceso a cualquier usuario potencial 
-dentíficos, historiadores de la ciencia, de la fotografía- y desde cualquier ambito geografico 
- América y España en el caso que nos ocupa, la facil idad de acceso, la posibilidad multime-
dia que oferta la pasarela WWW permite la difusión de imagenes aún inéditas, la inmediatez 
y abaratamiento de costes económicos en la difusión. 

El proyecto que hoy se presenta es el resultado de los trabajos en curso y puede consul-
tarse en las siguientes direcciones: 

La dirección internet es: Tel net olivo.csic.es, o bien: Telnet 161.111.10.11 
Dirección de las bases de dates en la pasarela web 
- Doc. arc http://olivo.csic.es:4500/ ALEPH/SPA /DOC/ ARC/DOC.ARC 
- Doc.ico http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/ICO/DOC.ICO 

9. Difusión de la iniciativa. 

Como ya se ha comentado, desde el memento en que comienzan los trabajos, permane-
ce la idea de crear un modelo que sea exportable a fondos custodiades en otros centres del 
CSIC. De este modo se puede ver como la primera proyección de esta iniciativa esta en la 
aplicación de este desarrollo al rico patrimonio archivístico e iconografico del CSIC. Un rapi-
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do repaso a algunes de estos tesoros puede darnos idea del alcance de esta aplicación: 
archivo Rodríguez Marín, archivo Santiago Ramón y Cajal, archivo de arte rupestre levantino 
(1 0.000 fotografías e imagenes), archivo de etnología y folklore de Cataluña (3000 fotografí-
as), archivo Sanchez Albornoz, fototeca del CEH (mas de 150.000 fotografías), etc. 

Por otro lado, este proyecto ha sido el germen de otros dos mas: Uno de ambito nacional 
presentado al Plan Nacional de lnvestigación y Desarrollo, en el que la biblioteca participa 
junto a otros centres del CSIC y viene a recrear de manera virtual la Expedición Científica al 
Pacífico. Y otro de ambito internacional presentado a la DG-X de la UE, Humboldtiana con la 
participación de España, Francia, ltalia y Portugal que presenta las expediciones anteriores y 
posteriores a Humboldt y en el que se participa con la Expedición Científica del Pacífico. 

NOTAS 

1. Calatayud Arinero, M1 Angeles, Puig-Samper, Miguel Angel (1992), Pacífica inédito: 1862-1866. Madrid, p. 13. 

2. El artículo 22 del Reglamento para el régimen de la comisión de profesores de ciencias natura/es agregada a la 
expedición marítima al Pacífica dice: 
"Se compone la comisión de un presidènte, un naturalista; dos ayudantes naturalistas 12 y 22 , un encargado de 
los estudies antropológicos y etnograficos, un colector botanico, un disecador y un fotógrafo y dibujante". 
Componen la comisión: Patricio M. Paz, presidenta de la comisión; Fernando Amor y Mayor, como naturalista 
encargado de la geología y entomología; Francisco de Paula Martínez y Saez, ayudante naturalista encargado 
de los estudies sobre mamíferes y reptiles acuaticos, peces, etc.; Marcos Jiménez de la Espada, segundo ayu-
dante naturalista responsable de aves, mamíferes y reptiles; Manuel Almagro y Vega encargado de estudies 
etnológicos y antropológicos; Juan lsern y Batlló, responsable de los estudies botanicos; Bartolomé Puig y 
Galup, encargado de los trabajos de taxidermia y conservación y Rafael Castro y Ordóñez, fotógrafo y dibujan-
te. 

3. Artículo 12 del Reglamento ... , o.c. 

4. López-Ocón Cabrera, Leoncio, La comisión cientffica del Pacífica. 

5. Según los datos facilitades por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid en abril de 1998, cuentan 
con una colección de 392 fotografías de las cuales 285 son negatives en placas de vidrio, restauradas en 1992, 
y 1 07 positives en pape les albuminades. 

6. Calatayud Arinero, M. A. O.c. , p. 13. 

7. Calatayud Arinero, M. A. O.c., p. 37. 

8. Calatayud Arinero, M. A. , O.c., p. 29. 

9. Ver cuadro de clasificación en anexo 1. 

1 O. Reg/as de catalogación. Madrid. Dirección General del Libro, 1995. 

11 . Lista de encabezamiento de materia de la Red de Bibliotecas del CSIC. Madrid. CSIC. 1995. 

12. Lista de autores y entidades en la base de datos CIRBIC. Madrid. CSIC. 1992. 
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ANEXO 1 

Propuesta de cuadro de clasificación del Fondo Marcos Jiménez de la Espada 

1.0. Historiador 
1.0.1. Corresp. 
1.0.2. Prensa 
1.0.3. Notas trabajo 
1.0.4. Originales 

1.1. Academia H" 
1.1.1. Corresp. 
1.1.2. Prensa 
1.1 .3. Notas trabajo 
1.1.4. Originales 

1.2. H~ C. Andinas 
1.2.1. Corresp. 
1.2.2. Prensa 
1.2.3. Notas trabajo 
1.2.4. Originales 

1.3. H~. C. Amazónicas 
1.3.1. Corresp. 
1.3.2. Prensa 
1.3.3. Notas trabajo 
1.3.4. Originales 

1.4. H" Colonización 
1.4.1 . Corresp. 
1.4.2. Prensa 
1.4.3. Notas trabajo 
1.4.4. Originales 

2.0. Geógrafo 
2.0.1. Corresp. 
2.0.2. Prensa 
2.0.3. Notas trabajo 
2.0.4. Originales 

2.1. S. Geografica 
2.1.1 . Corresp. 
2.1.2. Prensa 
2.1.3. Notas trabajo 
2.1.4. Originales 

2.2. limites 
2.2.1. Corresp. 
2.2.2. Prensa 
2.2.3. Notas trabajo 
2.2.4. Originales 

3.0. Naturalista 
3.0.1. Corresp. 
3.0.2. Prensa 
3.0.3. Notas trabajo 
3.0.4. Originales 

3.1. Zoólogo 
3.1.1. Corresp. 
3.1.2. Prensa 
3.1.3. Notas trabajo 
3.1.4. Originales 

3.2. Geólogo 
3.2.1. Corresp. 
3.2.2. Prensa 
3.2.3. Notas trabajo 
3.2.4. Originales 

3.3. Hdor Ciencia 
3.3.1. Corresp. 
3.3.2. Prensa 
3.3.3. Notas trabajo 
3.3.4. Originales 

3.4. C. C. Pacífico 
3.4.1. Corresp. 
3.4.2. Prensa 
3.4.3. Notas trabajo 
3.4.4. Originales 
3.4.5. [Iconografia] 
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4.0. Papeles personales 
4.0.1. Corresp. 
4.0.2. Prensa 
4.0.3. Notas trabajo 
4.0.4. Documentos oficiales 
4.0.5. lnvitaciones 
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RÉSUMÉ 

Actuellement, la Bibliothèque générale de sciences humaines du Conseil Supérieur de Recherches 
Scientifiques (CSIC) réalise le processus d'informatisation, conservation et diffusion du fonds iconographique des 
archives du naturalista Marees Jiménez de la Espada. 

Replacées dans leur contexte historique, ces archives mettent en valeur les personnalités de Marees Jiménez 
de la Espada et Rafael Castro y Ordóñez, tout en éclairant la création de I'Expédition et Commission scientifique 
du Pacifique dont ils ont fait partia et au cours de laquelle s'est constitué le fonds iconographique présenté. 

Justification du choix du logiciel ALEPH et des outils descriptifs I?AD-G et ISBD (NBM). Exposition des problè-
mes rencontrés et des solutions mises en oeuvre pour adaptar la norme au design informatique. Conception des 
instruments de description des bases de données textuelle et iconographique. Mesures de conservation. Aspects 
relatifs à numérisation des images et diffusion sur lnternet au moyen d'una passerella web. 

Utilisation du travail dans la préparation de nouveaux projets et pari pour l'application de cette conception à 
d'autres archives conservées au Conseil. 

SUM MARY 

The Higher Council of Scientific Research's Library of Humanities is currently undertaking a process invol-
ving the computerisation, preservation and dissemination of the iconographic collection of naturalist Marees 
Jiménez de la Espada's archive. 

The archive is historically contextualised, highlighting the figures of Marees Jiménez de la Espada and Rafael 
Castro y Ordóñez, and introducing the creation of the Pacífic Expedition and Scientific Commission, ot which they 
were a part, and whence the iconographic collection presented was generated. 

Justification for selecting ALEPH software and ISAD-G and ISDB (NBM) descriptiva tools. Description of pro-
blems encountered and solutions developed to adapt the standard to computer-assisted design. Design ot Textual 
and lconographic database description instruments. Actions in the area ot preservation. Aspects ot image digitali-
sation and lnternet dissemination through a Web gateway. 

Projection ot this work in the approach to new projects, and application of this design to other archives under 
the custody of the Higher Counci l of Scientific Research. 
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LA PROJECCIÓ PÚBLICA D'IMATGES FOTOGRÀFIQUES ABANS DEL CINEMA: 
CULTURAl ESPECTACLE 

Montserrat Puigdeva/1 i Noguer I Jordi Pons i Busquet 
Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol 

1. La llanterna màgica. Orígens i evolució. 

Resseguir la història de la llanterna màgica, aquella "piccola macchina otticha che fa vede-
re nell'oscurità, su una parete bianca, molti spettri e mostri orrendi, in maniera che colui che 
non conosce il segreto, crede che ciò avvenga per magia 1", ens obliga a situar-nos a mitjan 
segle XVII i permet ser testimoni tant de l'evolució tècnica del propi instrument com de l'es-
pectacle que generà durant un període de més de 250 anys. 

Inicialment considerat un aparell massa vulnerable i poc útil des del punt de vista científic 
per part del seu propi creador, el físic i matemàtic holandès Christiaan Huygens, la llanterna 
de projecció no va trigar a convertir-se en un enginy captivador. Consistia en un simple llum 
d'oli, dipositat dins d'un xassís, i una combinació de lents que permetien projectar, augmen-
tades, les imatges fixades sobre un vidre. 

Malgrat les dificultats que comportava la fabricació de les lents i, en conseqüència, la 
construcció d'aquest instrument, la fascinació que provocava va facilitar la seva expansió 
arreu d'Europa. Primerament, els intercanvis científics entre Anglaterra, Holanda, Itàlia i 
França la van donar a conèixer a savis i investigadors que intuïren ràpidament les seves pos-
sibilitats: com a sistema de comunicació visual donava la possibilitat de transmetre tota mena 
de continguts -científics, religiosos, informatius, publicitaris, etc.- a la vegada que, per la seva 
pròpia naturalesa, pel "secret" que amagava, esdevindria un espectacle d'èxit. 

La llanterna màgica passà a formar part de les col·leccions d'objectes que s'aplegaven en 
els gabinets de curiositats i s'utilitzava per difondre idees i coneixements especialment en el 
camp de la ciència i la religió, en un intent de convertir l'aparell en una eina pedagògica de 
primer ordre. Athanasius Kircher, jesuïta del col·legi de Roma, fou un dels principals impulsors 
de l'ús de projeccions d'imatges com a recurs educatiu, tant des del punt de vista cultural com 
religiós, posant-la al servei del projecte contrareformista de l'Església catòlica. 

Al segle XVIII sorgí la figura del projeccionista ambulant que recorria pobles i ciutats ofe-
rint als espectadors la possibilitat de passar una vetllada agradable descobrint imatges de 
llocs llunyans, recordant històries o veient situacions còmiques, acompanyades dels seus 
comentaris i música d'orgue. Diversos avenços tècnics van permetre millorar el sistema de 
projecció i facilitar així l'aparició d'espectacles que combinaven la simple projecció d'imatges 
amb escenografies, efectes especials i altres aspectes complementaris. Aquest és el cas de 
la Fantasmagoria, ideada per Robertson, que es basava en mostrar temes de caràcter terro-
rífic i macabre, ocultant el dispositiu i propiciant que el públic ho interpretés com un veritable 
acte sobrenatural. 

La industrialització de la producció dels aparells i les plaques de vidre, a partir de mitjan 
segle XIX, provocà que l'ús de la llanterna màgica no es reduís només al món dels llanter-
nistes professionals, sinó que s'introduí també en l'àmbit domèstic. Fins aquest moment les 
plaques de vidre que s'utilitzaven per projectar s'elaboraven a mà seguint un procés lent i 
laboriós que consistia en dibuixar els contorns de les imatges i després pintar-les minuciosa-
ment intentant evitar qualsevol petit error que, a l'hora de la projecció, esdevindria fatal. L'ús 
de la tècnica anomenada mixta, que combina la impressió dels contorns de les figures i l'a-
coloriment manual, i, posteriorment, la tècnica cromolitogràfica permeteren la producció en 
sèrie de les plaques de vidre i, en conseqüència, l'abaratiment del seu cost i la seva comer-
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cialització. Tanmateix, el canv~ · de · tècnica supo~ava també un canvi en el format de les pla-
ques, i limitacions pel que fa refe~ència a les que permetien exhibir una imatge canviant o en 
moviment2. 

A la mateixa època es desenvolupà un nou vessant als usos populars de la llanterna: 
esdevingué un element pedagògic i instructiu a mans d'institucions culturals que sorgiren amb 
la intenció de difondre coneixements científics a una població notablement interessada, i, a 
partir del darrer terç del segle passat, fou incorporada com a recurs pedagògic en escoles i 
instituts. És en aquesta època on podem situar l'apogeu de l'ús de la llanterna màgica, quan 
aquest estri també va ser comú a les llars de classe mitjana. I també en aquest període, la 
tècnica fotogràfica aplicada a les plaques de vidre dominà el mercat deixant la resta en un 
segon terme: la cromolitografia quedà relegada a l'ús infantil, mentre que les tècniques mixta 
i manual pràcticament deixaren de produir-se. 

2. Les plaques de vidre fotogràfiques per a llanterna màgica: evolució tècnica. 

Poc temps després de la invenció de la fotografia, es comprovà que les imatges que en 
resultaven també podien ser projectades mitjançant una llanterna màgica. Així, les primeres 
plaques de vidre fotogràfiques en positiu per a ser projectades les devem als germans 
Wilhelm (1807-1874) i Friedrich (1809-1879) Langenheim, fotògrafs de Philadelphia (EE.UU.). 
El 1849 els germans Langenheim posaren a punt aquest nou procediment fotogràfic i el pre-
sentaren en públic a Anglaterra el 18513. El procediment fotogràfic utilitzat fou una albúmina 
anomenada Hyalotypes: imatges fotogràfiques en positiu, copiades sobre vidre a partir d'un 
negatiu obtingut també sobre un vidre. Aquest procediment deriva de l'albúmina sobre vidre 
inventada el 1848 per Abel Niépce de Saint Victor (1805-1870). 

Entre 1849 i la dècada de 1870, les plaques de vidre fotogràfiques per llanterna tingueren 
un èxit molt relatiu. Es comercialitzaren plaques de temàtica científica o artística, però tin-
gueren escàs ressò dins el món de les projeccions de llanterna màgica. 

Tanmateix, entre 1870 i 1880 dos fets canviaren aquesta situació i donaren l'impuls neces-
sari per a la ràpida expansió de les projeccions de fotografies. El primer factor fou la intro-
ducció, l'any 1871 , d'un nou, ràpid i senzill procediment fotogràfic: la gelatina seca, gràcies al 
doctor anglès Richard L. Maddox (1816-1902). Aquest nou procediment va substituir el del 
col·lodió, que era complicat i lent, apte només per a professio.nals o amateurs molt preparats. 
El segon element d'impuls fou la comercialització d'una nova llanterna màgica, The Sciopticon 
Lantern. Un revolucionari sistema d'òptica i de font d'il·luminació la feien ideal per a la pro-
jecció d'imatges fotogràfiques, ja que era capaç de contrastar els més petits detalls de la foto-
grafia i totes les seves tonalitats de grisos. 

Al principi, aquest tipus de plaques fotogràfiques estaven muntades sobre un marc de 
fusta, com tradicionalment es feia amb les plaques pintades a mà. Però aviat, al principi dels 
anys 1880, es començaren a adoptar mides estàndard. Per exemple, a Gran Bretanya pla-
ques quadrades de 33 polsades (8'25 cm) de costat i la imatge interna rodona; a Amèrica pla-
ques de 43 per 33 polsades {1 0'79 x 8'25 cm) i la imatge interna rectangular amb la part 
superior arquejada, i a Europa la mida estàndard solia ser de 1 O cm d'amplada per 8'5 cm 
d'alçada i la imatge interna rectangular. Aquesta mida de placa, generalment petita i quadra-
da o rectangular, permetia, a diferència de les velles plaques artesanals, la seva fàcil mani-
pulació, transport i l'ús de carros porta-plaques en la llanterna, que permetien substituir una 
placa per una altra fàcilment i ràpida. 

La placa que contenia l'emulsió amb la imatge fotogràfica solia anar protegida per un altre 
vidre. Tots dos vidres estaven units per una banda o tira de paper encolat a tot el perímetre 
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de la placa. Sobre aquesta banda de paper, el fabricant solia enganxar-hi una etiqueta amb 
el nom de l'empresa i les dades bàsiques de la imatge, generalment la seva descripció. 
Algunes de les plaques fotogràfiques eren acolorides a mà4, les quals van gaudir de molta 
popularitat en les projeccions de llanterna màgica, contribuint a la decadència de l'art dels 
dibuixos artesanals sobre vidre. 

3. La projecció d'imatges fotogràfiques en els espectacles de llanterna màgica. 

Al llarg de dos segles, fins l'adveniment del cinema, les projeccions de llanterna màgica 
havien estat el mitjà de comunicació visual més popular i difós a occident. Al llarg d'aquests 
dos segles, podem observar una evolució contínua en la millora d'aquestes projeccions: millo-
ra en la il·luminació, en les plaques, en l'òptica ... Tot en benefici d'una projecció més espec-
tacular, amb imatges encara més sorprenents, per tal de seguir atraient el públic cap aquest 
espectacle. 

Abans de la introducció de fotografies en les sessions de llanterna màgica, l'espectador 
només estava acostumat a contemplar imatges dibuixades. Tot i que algunes tenien una gran 
perfecció tècnica, no deixaven de ser un dibuix. L'arribada de la fotografia el 1839 no va tenir 
una influència immediata en les projeccions de llanterna, com si ho havia tingut en el món de 
la pintura, del retrat, de l'arqueologia, de l'art, etc. La raó, com ja hem apuntat, era sobretot 
tècnica: les primeres emulsions fotogràfiques utilitzades presentaven problemes i els siste-
mes de projecció (òptica i il·luminació) encara no estaven prou desenvolupats. Però, supera-
des aquestes dificultats, el desenvolupament de les plaques de vidre fotogràfiques per a 
projecció experimentà un avenç ràpid i molt considerable que podem emmarcar cronològica-
ment entre 1875-80 i la primera dècada del segle XX. 

Durant aquests aproximadament 30 anys, la fotografia arraconà les plaques dibuixades a 
les projeccions de caire domèstic i infantil. Els vidres de llanterna fotogràfics eren utilitzats, 
sobretot, per professionals, centres educatius, religiosos, etc. En els espectacles públics, úni-
cament es recorria a les plaques amb dibuix per realitzar efectes còmics (sovint plaques 
mecanitzades que simulaven un moviment tosc, sobtat i grotesc) o cromàtics (tipus calidos-
copi). 

La novetat de la fotografia en les projeccions de llanterna va revifar l'entusiasme del públic 
cap a aquest espectacle. Aquest èxit es deu als següents factors : 

a. Un augment espectacular del realisme de la imatge projectada, amb l'apreciació de tots 
els detalls de la fotografia, cosa que no podia assolir mai el dibuix. Sovint, augmentar 
massa la imatge dibuixada a la pantalla evidenciava els errors d'execució. Amb la foto-
grafia podia augmentar-se la imatge sense por d'apreciar-ne també els desencerts. El 
realisme era patent i les imatges fotogràfiques superaven en versemblança el millor 
dibuix sobre placa de vidre. 

b. L'augment de la rapidesa en la creació de la imatge projectada provocà la multiplicació 
del repertori de temes en els catàlegs dels fabricants de plaques de vidre per a llanter-
na. Amb el sistema manual de dibuix, la confecció de les plaques de vidre era lenta i la 
seva reproducció gairebé impensable. Això provocava que, per exemple, el llanternista 
sovint desestimés incloure notícies d'actualitat en les seves projeccions a causa de la 
dificultat i lentitud de realitzar la placa i l'efímer interès del públic per un esdeveniment 
concrets. A partir de 1850-60, molt lentament, els llanternistes comencen a introduir 
imatges fotogràfiques de reportatges d'actualitat en les seves projeccions. Aquestes 
projeccions tenien avantatge sobre els diaris de l'època, els quals encara no podien 
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imprimir directament fotografies en els seus rotatius. Únicament, utilitzaven les imatges 
fotogràfiques per realitzar els gravats que il·lustraven la notícia i després les descarta-
ven. La llanterna màgica podia projectar i, per tant, mostrar al públic directament la foto-
grafia de l'esdeveniment. La projecció de fotografies de guerres, desastres naturals, 
accidents de tren, etc. causaven més impressió en el públic que els gravats que apa-
reixien en els diaris. Moltes vegades, a aquesta imatge, s'hi afegia una llegenda o títol 
que era llegit per l'audiència. L'apogeu de la llanterna màgica, com a mitjà de comuni-
cació de notícies, fou al voltant del canvi de segle, projectant en els entreactes d'es-
pectacles de músic-hali, teatre i, fins i tot, en les primeres sessions de cinema. Per altra 
banda, les temàtiques que ja eren presents en les tradicionals projeccions de llanterna, 
com els documentals sobre països, ciutats, races, etc. adquireixen un renovat interès 
per part de l'espectador a causa de l'increment del realisme de la imatge i de l'augment 
molt considerable del repertori de temes oferts pels fabricants, els quals cada setmana 
treien a la llum noves plaques. 

c. Facilitat de la producció en sèrie de les plaques. La producció de l'aparell de la llanter-
na ja estava industrialitzat a partir de mitjan segle XIX, però la impossibilitat d'industria-
litzar totalment el procés de fabricació de les plaques havia estat un cert fre al màxim 
desenvolupament d'aquest sistema de projecció. Com ja hem explicat, abans de les 
plaques fotogràfiques, a part de les plaques totalment artesanals, existia un procedi-
ment que permetia imprimir sobre el vidre el contorn d'un dibuix que, posteriorment, 
calia acolorir a mà. Un procediment encara massa lent i costós. Les plaques fotogràfi-
ques van permetre produir en sèrie, en la seva totalitat, una placa per a llanterna d'alta 
qualitat. Les empreses podien ja industrialitzar la producció dels aparells i de les imat-
ges i, d'aquesta manera, difondre massivament i arreu aquest sistema de projecció. 

d. La idoneïtat de la projecció fotogràfica com a eina educativa. Encara que l'ús de la llan-
terna com a suport pedagògic ja era conegut des del segle XVIII, la introducció d'imat-
ges fotogràfiques comportà el seu desenvolupament definitiu en aquest camp. El 
realisme de les imatges, l'augment de les temàtiques educatives representades i la 
seva producció massiva per part dels fabricants foren les claus d'aquest desenvolupa-
ment. Mestres, professors i conferenciants van poder gaudir, ja a la fi del segle XIX fins 
als anys trenta del segle XX, d'amplíssims i variats catàlegs de vidres per a llanterna 
amb temàtica educativa que il·lustraven les seves explicacions. 

4. Temàtica de les plaques fotogràfiques per a llanterna màgica. L'exemple del fons del Museu 
del Cinema. 

El fons de plaques de vidre de tècnica fotogràfica del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs 
Mallol està integrat per 1.146 exemplars d'imatge en positiu. Representa aproximadament el 
45% del fons total de plaques de vidre per a llanterna màgica adquirides per l'ajuntament de 
Girona l'any 1994, juntament amb la resta de la col·lecció d'aparells de pre-cinema i cinema 
que Tomàs Mallol ha aplegat des de la fi dels anys 60. 

El seu nombre, així com la diversitat de procedències i continguts, permet corroborar les 
hipòtesis i classificacions elaborades a partir d'altres fons de plaques de vidre conservats i 
catalogats. 

Els temes més habituals que representen són: 

a. Temàtica documental: represent,en ciutats, paisatges, monuments, llocs llunyans i esce-
nes pròpies d'aquests indrets. Es un dels temes més recurrents no només en el marc 
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de la col-lecció Mallol, on suposen el 50% del fons de plaques fotogràfiques, sinó també 
en la resta de col-leccions de suports de vidre per a llanterna màgica. Això és degut a 
l'interès que comportaven perquè permetien conèixer un públic poc habituat a viatjar, 
altres indrets i societats, com també feien altres tipus d'imatges pre-cinematogràfiques. 
Si bé les imatges amb més èxit eren les que corresponien a altres països i cultures, 
amb un grau considerable d'exotisme, no es pot oblidar la quantitat important de pla-
ques que contenen visions pròpies del nostre entorn. En el fons que ens ocupa, a part 
de nombroses reP.resentacions de paisatges de Terra Santa, el Marroc, Algèria, Egipte 
i alguns punts d'Asia, apareixen també plaques amb vistes de diverses ciutats de la 
Península -no necessàriament de producció espanyolaL i alguns exemples d'imatges 
de Catalunya. Entre aquestes podem destacar fotografies de diferents llocs de la ciutat 
de Barcelona - plaça Catalunya, Santa Maria del Mar, plaça Universitat, Montjuïc, etc., 
i, en menor mesura, d'altres nuclis del país - Cardona, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, 
Camprodon, etc.- amb un interès especial per mostrar aspectes característics de cada 
població: les mines de sal, Pedralta, la Seu Vella, l'església de Sant Pere. 

b. Temàtica educativa i científica: ja que la llanterna màgica tingué una importància cab-
dal en l'àmbit pedagògic, és natural que la quantitat de plaques amb aquesta temàtica 
sigui rellevant. Utilitzada per escoles i instituts, inicialment projectava plaques elabora-
des pels propis educadors, fins el moment en què es comercialitzaren sèries específi-
ques amb aquesta finalitat. Contenen imatges de geologia, història, biologia, física, 
astronomia, història de l'art que permetien exemplificar i complementar les explicacions 
del professor o del conferenciant. Són nombroses les sèries monogràfiques de plaques 
educatives que conserva la col -lecció Mallol i que representen el 25 % del total del fons 
de plaques fotogràfiques. Cal tenir en compte l'existència de marques de plaques de 
vidre per projectar especialitzades en material pedagògic com Material escolar y cien
tífica. Sucesora de J. Esteva Marata de Barcelona o Archivo Espasa Ca/pe. 

c. Temàtica religiosa: ja utilitzades pels missioners, a occident foren emprades per evan-
gelitzar la comunitat de fidels. Es projectaven imatges de la vida de Crist, dels sants i 
de personatges bíblics extretes de gravats, d'escultures -com les que representen el 
viacrucis- o, fins i tot, representades per actors. Els principals episodis de la vida de 
Crist -el naixement, l'Epifania, les noces de Canaan, el darrer sopar, la crucifixió i la 
resurrecció-, i les escenes més conegudes de l'Antic Testament -Caïm i Abel, David 
contra Goliat, Salomó i la reina de Saba, etc.- apareixen representats en un 15% de les 
plaques fotogràfiques del fons del Museu del Cinema. Per altra banda, s'utilitzaven, 
sobretot a la Gran Bretanya, per fer aprendre als feligresos de l'església anglicana els 
variats himnes que es cantaven durant les cerimònies religioses. Títols com "Hark my 
soul it is the Lord", "All hail the power ot Jesus" o "Guide me, o Thou great Jehovah", 
juntament amb d'altres, integren la cinquantena de cants religiosos, tots en anglès, de 
la col·lecció Mallol. 

El 1 O% restant de plaques de vidre fotogràfiques per a llanterna màgica del fons del 
Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol contenen imatges de temàtica de vida real o 
social, publicitària, informació i notícies i històries moralitzants o fite model theatrica/s. 

d. Temàtica social o vida real : paral·lelament a l'interès que mostraven alguns sociòlegs 
pel tema de la pobresa i les classes marginals de la societat, els fotògrafs també se 
sentiren atrets per copsar imatges que el reflectien. No obstant, a la llarga, es produïen 
plaques per projectar amb escenes de la vida quotidiana en general: pescadors al port 
de Barcelona, habitants de Setcases als carrers del poble, fotografies de grup de mem-
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bres d'associacions de caràcter cultural, banyistes ~ les platges franceses etc. són 
alguns exemples de les vistes de vida real de la col·lecció Mallol. 

e. Temàtica publicitària: entès com un potent instrument divulgador ja des del segle XVIII , 
la llanterna màgica s'utilitzà per a publicitat de productes i serveis concrets durant els 
espectacles dels llanternistes ambulants, o bé mitjançant la projecció d'una imatge fixa 
en llocs públics especialment concorreguts. Malgrat no ser massa nombroses, en el 
fons del Museu del Cinema es troben alguns ex~mples tardans, dels anys 30 i 40, d'es-
tabliments comercials on podrien ser projectades per llanternes màgiques o per projec-
tors cinematogràfics. 

f. Informacions i notícies: normalment formades per una imatge i un titular i aconseguides 
per agències fotogràfiques, eren projectades en teatres, music-halis i, fins i tot, en les 
primeres sales de cinema aprofitant els entreactes. Solien fer referència a notícies i 
esdeveniments tan llunyans com immediats: episodis bèl·lics, visites de personatges 
il·lustres, actes socials es troben entre els exemples de la col-lecció Mallol. 

g. Històries moralitzants o Life models theatricals: eren històries de conductes moralit-
zants, melodramàtiques, narrades a partir de sèries de plaques amb escenes repre-
sentades per actors, sovint amateurs, amb decorats, en un estudi fotogràfic. Aquest 
gènere gaudí d'un gran èxit sobretot a l'Anglaterra victoriana i fou utilitzat per diferents 
organitzacions religioses per propiciar certes conductes entre la població, sobretot entre 
la classe treballadora (per exemple contra l'alcoholisme). També es representaven amb 
aquest sistema obres de la literatura universal (contes de Dickens, etc.) i moltes d'al-
tres escrites expressament. Tanmateix, totes elles tenien en comú que explicaven histò-
ries que il-lustraven la lluita del bé contra el mal. La col-lecció Mallol conserva un únic 
exemple d'aquest tipus de plaques que correspon al títol "A bunch ot primroses" i expli-
ca la història d'una guarició quasi miraculosa gràcies a la intervenció d'un ram de roses. 

5. La indústria. 

La producció de plaques de vidre fotogràfiques per a llanterna màgica és eminentment 
industrial. A partir de la dècada de 1870, solucionats els problemes de l'emulsió fotogràfica i 
de la tècnica dels projectors, en pocs anys nombroses empreses proliferaren arreu d'Europa 
i Estats Units començant a comercialitzar a gran escala plaques fotogràfiques positives per a 
la seva projecció. Algunes de les principals eren les angleses Negretti & Zambra, Butcher & 
Sons., York & Son, G. W Wilson & Co., Theobald & Co. , Newton, o James Bamforth, les fran-
ceses Maison de la Bonne Presse, Radiguet et Massiot, Molteni, Mazo; l'alemanya Édouard 
Liesegang, etc. La producció de totes elles es comptava per milions de plaques i alguns dels 
seus catàlegs podien superar els 100.000 títols7 . 

Tanmateix no es pot deixar de banda el treball d'alguns amateurs també presents arreu 
d'Europa que fotografiaven per plaer i, ocasionalment, produïen imatges remarcables. 

En el procés d'inventari del fons de plaques fotogràfiques del Museu del Cinema-Col.lec-
ció Tomàs Mallol, s'han comptabilitzat 16 marques de fàbrica diferents8 , totes elles europees. 
D'aquestes 16, 9 són espanyoles, 6 franceses i 1 alemanya. D'entre les espanyoles, 5 són 
originàries de Barcelona la qual cosa ens fa pensar que el mercat d'aquest tipus de produc-
te era notablement actiu a Catalunya. 

Cal mencionar també l'existència d'una quantitat important de plaques que, si bé tenen 
una presentació pròpia de material fabricat en sèrie, no tenen una marca de fàbrica explícita, 
i, per altra banda, una mostra considerable, tant per la quantitat com per la qualitat, de pla-
ques realitzades per fotògrafs amateurs. 
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6. Projecció d'imatges fotogràfiques: de la imatge fixa al cinema. 

L'arribada del cinema marcà l'inici de la decadència de les projeccions de llanterna màgi-
ca. Una decadència lenta, però irreversible. Hem d'entendre, però, que el pas de la llanterna 
al cinematògraf obeeix a un procés d'evolució de la tècnica de la projecció d'imatges i que, 
per tant, els espectadors observaren el cinema com un perfeccionament de la llanterna màgi-
ca. En aquesta època de canvi, les pauses dels espectacles de varietats, músic-halis, teatres 
i, fins i tot, en els primers cinemes, les projeccions de llanterna encara hi tenien una presèn-
cia destacada: imatges d'esdeveniments recents, còmiques, cançons il-lustrades, publicitat, 
eren alguns dels temes més celebrats. Però, poc a poc, el cinema va anar adquirint un llen-
guatge propi i una perfecció tècnica que.captà definitivament l'atenció del públic. Les imatges 
de la llanterna màgica esdevingueren, als ulls dels espectadors, estàtiques i sense vida, en 
comparació amb les del cinema, el qual adoptà pels seus films moltes de les temàtiques ja 
tractades en les projeccions de llanterna. 

La possibilitat d'imprimir imatges fotogràfiques en la premsa ajudà a accelerar l'ocàs de la 
llanterna; també en l'apartat de les imatges d'actualitat, ja que el diari era un mitjà de comu-
nicació més ràpid i directe. Després de la primera guerra mundial, l'ús de la llanterna quedà 
reduït essencialment a l'àmbit educatiu i a l'adoctr-inament religiós, fins desaparèixer totalment 
en la dècada de 1930. 

En definitiva, molt abans de la invenció del cinema, la fotografia ja formava part del món 
de l'espectacle i de la comunicació visual de masses. Les projeccions d'imatges fotogràfiques 
fixes, destinades a un públic divers i heterogeni socialment i cultural, podien transportar a l'es-
pectador cap a nous móns, noves ciutats, conèixer cultures i races desconegudes, inculcar 
conductes i ideologies, mostrar les meravelles de l'art i la natura, il·lustrar explicacions sobre 
la majoria dels aspectes de la ciència, explicar histories grotesques, dramàtiques, moralit-
zants ... o simplement incitar al consum. La projecció pública d'imatges fotogràfiques fixes fou 
un mitjà de comunicació visual important i utilitzat a occident a partir del darrer terç del segle 
XIX i primers anys del XX, i posà les bases d'allò que arribaria a ser el cinema. En la part tèc-
nica, el projector de diapositives, una reminiscència de la llanterna màgica, va venir a substi-
tuir-la definitivament i el cinema va agafar el relleu de la llanterna com el mitjà de comunicació 
i d'espectacle visual per excel-lència. 
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Placa de vidre fotogràfica per a llanterna màgica. Plaça Catalunya, Barcelona. Autor desconegut. 1880 després. Temàtica documental.© Museu 
del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol. Fotografia: Josep M. Oliveras 

Placa de vidre fotogràfica per a llanterna màgica. Esculapi. Autor desconegut. Primer quart del segle XX. Temàtica educativa-científica. © Museu 
del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol. Fotografia: Josep M. Oliveras 
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Placa de vidre fotogràfica per a llanterna màgica. Acolorida. Anunciació de 1'/J.ngel als pastors. Autor desconegut. 1880 després. Temàtica religio-
sa. © Museu del Cinema·Col.lecció Tomàs Mallol. Fotografia: Josep M. Oliveras 

Placa de vidre fotogràfica per a llanterna màgica. Crucero defendiéndose con sus cañones especia/es contra los hidro-aeroplanos. Autor decone-
gut. Primer quart del segle XX. Temàtica d'informació i noticies. ©Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol. Fotografia: Josep M. Oliveras 
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Placa de vidre fotogràfica per a llanterna màgica. A bunch of primroses. Autor desconegut. 1880 després. Història moralitzant o Life models thea· 
tricals. CC> Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol. Fotografia: Josep M. Oliveras 

Placa de vidre fotogràfica per a llanterna màgica. Autor desconegut amateur. 1920 vers. Temàtica social o vida real.© Museu del Cinema-Col.lec· 
ció Tomàs Mallol. Fotografia: Josep M. Oliveras 
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NOTES 

1. Definició de l'abat Antoine Fourtière en el seu Dictionnaire Universal de 1690, aproximadament trenta anys des-
prés de la invenció de l'aparell per part de Christiaan Huygens. (Padovani, 1995). 

2. La tècnica manual o artesanal i els formats amb marc de fusta són els únics que permeten realitzar plaques que 
projectin imatges en moviment: placa mòbil lliscant, placa mòbil panoràmica, placa mòbil amb cremallera, placa 
mòbil amb palanca etc. (Sarnes, 1990). 

3. En aquest mateix any 1851 i amb un procediment semblant a les Hyalotyoes, A. Ferrier (França) va introduir les 
fotografies estereoscòpiques en positiu sobre vidre que podien ser observades en relleu mitjançant els visors 
estereoscòpics, els quals es començaven a comercialitzar per aquella època de la mà de D. Brewster. Aquest 
tipus d'imatges tingueren una enorme i dilatada popularitat i difusió que durà fins ben entrat el segle XX. 

4. Vernissos acolorits, aquarel·les, colors d'anilina, i, fins i tot, preparats químics, eren alguns elements utilitzats 
per a acolorir les imatges fotogràfiques sobre placa de vidre. Calia tenir en compte, per a una òptima projecció 
de la imatge acolorida, que els colors havien de ser suaus i utilitzar una gamma cromàtica poc extensa. 

5. En les plaques de vidre pre-fotogràfiques referides a notícies, només es troben grans esdeveniments d'interès 
perdurable com coronacions de reis, grans batalles, magnicidis, etc. 

6. Curiosament, la majoria de sèries de plaques fotogràfiques amb imatges de ciutats espanyoles que es conser-
ven, completes o incompletes, en el Museu del Cinema corresponen a marques alemanyes -Projection für Alie-
i franceses -E. Mazo, Photo Louvre- o bé, no presenten etiqueta amb la marca de fàbrica. 

7. La Col·lecció Tomàs Mallol conserva en els seus fons el catàleg de plaques de vidre de l'empresa Theobald & 
Co. : Theobald & Company's extra special illustrated catalogue Magic Lanterns, slides and apparatus. London: 
J. Theobald & Company, 1900 vers., on apareixen referències de prop de 100.000 plaques per a llanterna màgi-
ca diferents, la immensa majoria fotogràfiques. 

8. Llistat de marques de fàbrica del fons de plaques de vidre per a llanterna màgica fotogràfiques positives del fons 
del Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol: 

Marca de fàbrica. País/ciutat 
Marca desconeguda 
Projection fü r Alie. Alemanya 
Les Fils d'Emile Deyrolle. França, París 
Autor fotògraf amateur 
Mazo, E. França. 
Photo Louvre. França 
Material escolar y científico. Sucesora de J. Esteva Marata. Espanya, Barcelona. 

Nombre exemplars 
300 
275 
120 
100 

85 
60 

Archivo Espasa Calpe, S.A. Madrid. Diapositivas y Fotografías de Arte. Espanya, Madrid. 
Vda. de L. Soler Pujol. Espanya, Barcelona. 

60 
40 
30 

J. Esteva Marata. Espanya, Barcelona. 
Reflex. Espanya 
Radiguet & Massiot. Projections Molteni. França 
Arxiu Mas. Repertori iconogràfic d'Espanya. Barcelona 
J. Levy & Cie Succrs de Ferrier Père Fils & Soulier. París 
Collection F. Moigno. Les splendeurs de la foi. França 
Cuyas S.C. Espanya, Barcelona 
Arts Fotogràfiques. Espanya, Barcelona 
Rellev. Espanya 
TOTAL 
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RESUM EN 

La denominada !interna magica era un proyector de imagenes conocido desde el siglo XVII y muy popular en 
el campo de los espectaculos visuales precinematograficos, tanto públicos como privados. Desde sus inicios, el 
principio bcísico de su funcionamiento se mantuvo casi inalterado, aunque fue objeto de varias mejoras tanto en 
lo referente al aparato en sí como a las placas de vidrio que proyectaba. 

Durante el siglo XIX, la técnica manual o artesanal utilizada para la elaboración de las placas de vidrio se vio 
sustituida por otros sistemas basados en la impresión que permitieron convertir estas placas en un producto indus-
trial. La llegada de la fotografía en 1839 no tuvo una influencia inmediata en las proyecciones de !interna debido 
a que presentaba problemas de caracter técnico. No obstante, una vez superadas estas dificultades -introducción 
de la gelatina seca y mejora en los sistemas ópticos de la !interna- el desarrollo de las placas de vidrio fotografi-
cas para la proyección experimentó un avance rapida y considerable. 

Las nuevas placas presentaban un formato estandarizado -cuadrado o rectangular, con vidrio protector unido 
por una banda de papel- mas pequeño y de mas facil manipulación que las viejas placas artesanales. Este cam-
bio en la tipología de las imagenes supuso un estímulo considerable para el uso de la !interna magica, y esto por 
diversos motivos: el aumento espectacular del realismo de la imagen proyectada, la mayor rapidez en la creación 
de las placas y la facilidad de producción industrial que esto comportaba, y, finalmente, la consolidación de la !in-
terna magica como herramienta pedagógica. 

Entre 1875-1880 y la primera década del siglo XX, las fotografías sobre vidrio eran proyectadas fundamen-
talmente por profesionales, centros educativos, religiosos, etc. Reflejaban temas muy diversos que encontramos 
ampliamente ejemplificados en el fondo de placas de vidrio fotograficas para !interna magica del Museo del Cine 
- Colección Tomàs Mallol , en Girona: imagenes documentales -ciudades, lugares lejanos, monumentos, etc.-, 
imagenes de contenido educativa y pedagógico - botanica, geología, astronomía, historia del arte, etc.- escenas 
religiosas, informaciones y noticias, escenas de la vida real , publicidad e historias moralizantes. 

La llegada del cine, perfeccionamiento de la !interna magica con un lenguaje propio, fue el inicio de la deca-
dencia de estas proyecciones, un género fuertemente popular que, de manera lenta pero irreversible, iría que-
dando en segundo plano para ocupar únicamente los entreactos de los espectaculos de variedades y teatros y 
acabar desapareciendo. 

RÉSUMÉ 

La fameuse lanterne magique, projecteur d'images inventé au XVIIème siècle, a été longtemps l'appareil pri-
vilégié des spectacles visuels publics et privés d'avant le cinéma. Si le principe de fonctionnement n'a que très peu 
évolué au cours des années, diverses améliorations ont progressivament été apportées à l'appareil comme aux 
plaques de verre qu'il projetait. 

Au XIXème, la technique manuella ou artisanale de fabrication des plaques de verre est détrónée par d'autres 
systèmes, basés sur l'impression et permettant la production en série. La photographie, qui fait son apparition en 
1839, n'aura pas d'influence immédiate sur les projections de lanterne magique, en raison des problèmes techni-
ques qu'elle pose. Néanmoins, ces difficultés résolues -emploi de la gélatine sèche et amélioration des systèmes 
optiques de la lanterne- les plaques de verre photographiques pour projection connaissent très vite un essor con-
sidérable. 

Le format en est standardisé (carré ou rectangulaire, avec un verre protecteur fixé par une bande de papier): 
elles sont plus petites et plus simples à manipuler que les vieilles plaques artisanales. Pour diverses raisons, ce 
changement morphologique donne un nouvel élan à la lanterne magique: l'image projetée est nettement plus réa-
liste, les plaques peuvent être fabriquées plus vite et surtout en série, et enfin la lanterne magique s'impose comme 
un outil pédagogique. 

Entre 1875/1880 et la première décennie du XXème siècle, les photographies sur verre étaient projetées avant 
tout par des professionnels, des centres éducatifs, religieux, etc. Elles illustraient des thèmes très divers; le fonds 
de plaques de verre photographiques pour lanterne magique du Musée du Cinéma-Collection Tomàs Mallol de 
Gérone en possède d'excellents exemples: images documentaires -villes, pays lointains, monuments, etc.-, ima-
ges à caractère éducatif et pédagogique -botanique, géologie, astronomia, histoire de l'art, etc.-, scènes religieu-
ses, informations et nouvelles, scènes de la vie quotidienne, publicité et contes moraux. 

L'avènement du cinéma, lanterne magique perfectionnée possédant son propre langage, marque la déca-
dence de ce type de projections pourtant très populaires: peu à peu, mais irréversiblement, elles passeront au 
second plan, pour ne plus occuper que les entractes des spectacles de variétés et de théatre, puis finalement 
tomber dans l'oubli . 
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SUM MARY 

The so-called magic lantern was a projector that was known since the 17th century and was very popular in 
the field of pre-cinema visual entertainment, both public and private. Since its origins, its basic operating principie 
remained virtually unaltered, although improvements were made to the device itself and the glass plates used to 
project the images. 

In the 19th century, the manual techniques used to make the glass plates was replaced by other print-based 
systems that turned them into industrial products. The arrival of photographs in 1839 did not have an immediata 
impact on lantern projections, since they presented numerous technical problems. However, once these difficulties 
were overcome - introduction of dry gelatina and improved optical systems in the lantern - the development of pho-
tographic glass plates for projection experienced rapid, considerable growth. 

They presented a standardised format - square or rectangular, with protective glass joined by a strip of paper 
- that was smaller and easier to handle than the oid handmade plates. The change in the type of images led to a 
revival in the use ot the magic lantern, for various reasons: the spectacularly enhanced realism of the projected 
image, the augmented speed in the creation of the plates, and the ease of industrial production that it entailed, and, 
finally, the consolidation of the magic lantern as a pedagogic tool. 

Between 1875-80 and the first decade of the 20th century, picture glasses were projected primarily by profes-
sionals, educational and religious centres, etc. They presented widely varying themes which are amply exemplified 
in the magic lantern glass plate collection at the Cinema Museum-Tomàs Mallol Collection in Girona: documentary 
images (cities, faraway places, monuments, etc.), educational and pedagogic images (botany, geology, astronomy, 
art history, etc.), religious scenes, information and news, scenes from reallife, advertising and stories with a moral. 

The advent of moving pictures, which signified the perfecting of the magic lantern with a language of its own, 
marked the beginning of the decline of these projections, a popular genre which was slowly yet irretrievably banis-
hed, occupying the intermissions of variety shows and plays before it finally disappeared. 
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LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS 
EN LOS ARCHIVOS PERSONALES: EL PROCESO DESCRIPTIVO 

Antonio Angel Ruíz Rodríguez I Pablo Lara Navarra 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Granada 

Los archivos personales debemos entenderlos como una continuación histórica de los 
archivos familiares, ya que en el tiempo los primeres surgen como una respuesta documental 
a la ilustración y al papel destacada que el individuo juega como generador de documentes. 

El tratamiento de los fondos personales se ve fundamentalmente condicionada por el pro-
cesc creativo de las personas que generan la documentación y su relevancia es directamen-
te proporcional a la importancia del personaje. 

Estamos viviendo un memento histórico en que la documentación personal se reconoce 
como un elemento imprescindible para recuperar la memoria histórica, por tanto es preciso 
justificar una metodología capaz de organizar la documentación personal reconociendo su 
identidad documental. 

Estos fondos, aunque ya han encontrada su lugar en los depósitos documentales, son vul-
nerables al olvido y a la destrucción, ya que no se sujetan a los procesos productives y de 
recuperación de la administración pública, resultando muy afectades por problemas de espa-
cio, valoración en el entorno familiar o local, incluso dependiendo para su conservación de 
que el personaje productor esté o no de moda y por tanto valorado socialmente. 

Si de alguna manera, este tipo de archivos pasa por situaciones difíciles, una parte de estos 
fondos como las imagenes y las fotos en especial estan condenadas a morir por diversos motí-
vos como: fragilidad del soporte documental, normas de conservación inadecuadas para el pro-
caso creativo físico-químico, desconocimiento del personaje y su entorno icónico. En definitiva 
perjuicios que en su mayoría proceden de una ausencia manifiesta de descripción. 

Nos proponemos, en este trabajo, analizar el origen de los documentes fotograficos en el 
entorno personal y familiar con la finalidad de aplicar la descripción archivística normalizada 
por las ISAD (G) que nos permitiran integran los fondos utilizando las mismas normas multi-
nival para la totalidad de la documentación. 

De igual forma, no queremos sólo plantear el problema teóricamente, sino presentar los 
resultades practicos obtenidos de la aplicación metodológica en una documentación concre-
ta como el fondo fotografico del archivo Fernandez Almagro en Granada. 

Pensamos que las conclusiones de este estudio generaran un debate que resultara enri-
quecedor para este y otros casos similares. 

ARCHIVOS PERSONALES I ARCHIVOS FOTOGRAFICOS I DESCRIPCIÓN 

1. La integración de los archivos personales. 

El Congreso Internacional de Archivos de París, celebrada el año 1988, es el primer toro 
importante dedicado a la recuperación de los archivos especiales. Se planteó internacional-
menta la integración de archivos que no pertenecen necesariamente a los grandes grupos 
como son los archivos de la administración y oficialmente se comenzaron a considerar 
imprescindibles para recuperar nuestra memoria histórica. 

Aunque esto es una importante ruptura, debemos considerar que este memento es la cul-
minación de un proceso que se caracteriza por los siguientes aspectos1: 
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1. Reforma archivística del S. XIX. 
2. Reforma del patrimonio histórico. 
3. lntegración del ciudadano en la conservación del patrimonio. 
Todos estos puntos que se continúan en el tiempo tienen alga en común: la conciencia de 

lo pública. 
La insistencia en el término pública se corresponde con el punto definitiva de esta revolu-

ción dentro de la memoria histórica, cuestión que, por otra parte, trasciende mas en otros 
ambitos del mundo de la información como son los museos o las bibliotecas, recordemos 
como ejemplo la transformación de las pinacotecas reales en museos públicos. 

Aunque esta evolución la identificamos como nuestra, si la observamos con detalle vere-
mes que el camino es largo y que hay sectores de la documentación que tardaran en inte-
grarse en esta corriente de libre acceso y conciencia pública. 

Recordemos que la reforma esta dedicada a la administración, y por consiguiente son los 
archivos propios de la administración los que son objeto de interés, pera ¿y los archivos fami-
liares y personal es?, necesariamente tendremos que avanzar hasta el última terci o del sigla 
XX para llegar a recuperar estas fuentes de información. 

Como toda praceso es gradual, algunas fuentes de información, en un primer memento 
quedan fuera de esta recuperación, éste es el caso de los archivos familiares y personales. 
Entendemos que, aunque distintes, estan relacionades en el tiempo ya que los archivos fami-
liares preceden a los archivos personales. Los primeres representan el final del Antiguo 
Régimen y los segundos se configuran con la llustración. 

Pera aún queda alga mas, la tipología de archivo familiar. Esta clara que sus documentes 
se adaptan allenguaje del archivo por sus características de producción documental, así en 
la clasificación del archivo es facil reproducir una estructura organica y funcional útil a los 
documentes. 

Esta clara también, tomando el ejemplo cercano de un archivo familiar, que tienen unas 
características reconocidas como son: 

1. Tiempo. Es necesariamente mas extensa que uno personal, ya que se transfiere la 
documentación de padres a hijos durante varias generaciones en función de la importancia y 
solidez de la familia, en este caso una familia perteneciente a la nobleza se comporta de una 
forma mas estable que una familia burguesa. Aunque en mementos recientes es facil encon-
trar características similares. 

2. La praducción documental. Siempre encontraremos un tronco común que es el apelli-
do de la familia y en relación a éste el patrimonio, los conflictes jurídicos, su relación con la 
administración, cargos desempeñados etc. Los elementos podran variar pera la producción 
documental esta predeterminada generación tras generación, lo que facilita una clasificación 
organica y funcional. 

3. Definición precisa de tipos documentales. De igual forma, los tipos documentales se 
pueden estructurar de forma precisa en grandes grupos como: documentes de cancillería, 
documentes genealógicos, documentes de caracter patrimonial, documentes de caracter 
señorial, documentación personal y de función2. 

Toda ella nos lleva a que la actividad familiar trasciende a las personas y se convierte en 
el eje administrativa, documental e informativa. A diferencia de los archivos familiares la docu-
mentación personal, y en algún caso creativa, sera la mas débil de toda el conjunto. 

Lamentablemente estas características tan estables no se pueden destacar en los archi-
vos personales y esta ha provocada que los dos objetivos fundamentales del archivo: con-
servación y difusión encuentren dificultades evidentes a la hora de aplicarse. 
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2. Los archivos personales. 

Es necesario buscar características comunes en los archivos personales que les den 
cohesión como grupo archivístico, y a su vez diferenciales que justifiquen su existencia : 

1. El tiempo en un archivo personal suele ser breve, normalmente tiende a ocupar sólo la 
existencia de una persona y excepcionalmente dos generaciones. 

2. La procedencia documental es muy diversa, normalmente procesos de creación cientí-
fica y artística, como medicina, literatura, música, profesiones liberales, etc. 

3. Tipes documentales imprecisos en correspondencia a su variedad vital, los tipes docu-
mentales son tan diferentes como diferente es su vida profesional, no obstante la correspon-
dencia sera una constante que suele estar presente en la gran mayoría de las actividades 
hasta enlazar los procesos creatives con el desarrollo personal. Estas características suma-
mente complicadas hacen muy difícil que se puedan evaluar, conservar, organizar y conectar 
esta documentación, por este motivo son los fondos documentales mas complejos y los últi-
mes incluidos en las políticas de acceso público. 

4. La entrada de estos archivos en el marco receptor, que puede ser un archivo u otro cen-
tro de conservación, muchas veces sorprendente, provoca que los criterios de organización 
no sean los mas adecuados desde el punto de vista documental que sin duda es el criterio 
que tiene que primar. 

5. De igual forma, el acceso a los centres puede ser por compra, donación o depósito, nor-
malmente el esfuerzo en aportar los medi os necesarios para propiciar el acceso público de los 
documentes desde la propia familia suele centener una contraprestación de exención parcial 
de impuestos o mecenazgo razonable defendida por la legislación. En conclusión, debemos 
considerar como muy positives todos los esfuerzos por hacer salir esta documentación del 
secreto, desconocimiento y escasa valoración con los medios que estén a nuestro alcance. 

En conclusión, debemos considerar que los archivos personales se desarrollan a partir de 
los archivos familiares; si los segundos encuentran su mejor memento histórico con las 
monarquías absolutistas, los archivos personales se desarrollan con los estades liberales, 
con el despegue del pensamiento individual que fomenta la curiosidad científica. 

Esta actividad creativa sera, artística y científica, uno de los elementos fundamentales 
para el desarrollo de los archivos personales, cuestión importante para su posterior analisis y 
clasificación. 

3. La integración de la fotografía en el archivo Fernandez Almagro. 

Las personas que estan inmersas en procesos de creación presentan la fotografía de 
forma muy diversa. Recordemos, guardando las distancias literarias, como Paul Auster en su 
guión Smoke3 nos presenta a "Auggie" como un personaje obsesionado por ofrecer una 
visión secuencial del tiempo tomando como marco un espacio reducido. Sin duda es ésta una 
de las imagenes mas hermosa del uso de la fotografía en un proceso de creación !iteraria. 

Otras no son menes destaca,das, como la que nos plantea el actor de cine Joe Pecci en 
el guión de la película "El ojo público", donde un fotógrafo de prensa también quiere estar pre-
sente en "el hecho mismo" y no en un tiempo posterior al desarrollo de los acontecimientos. 

Otros autores como por ejemplo Antonio Tabuchi simplemente reconocen su miedo a la 
fotografía al identificaria con el tiempo detenido y su correspondencia en el ciclo vital de una 
persona: la muerte. 
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Si bien Fernandez Al mag ro no parte de una visión tan trascendente como los casos ante-
riores, no podemos negar que de forma consciente no entiende el relato ni la ación sin la ima-
gen y en sus libres y artículos siempre alude a la fotografía como punto de encuentro o de 
partida.4 

Al integrar, Fernandez Almagro, la imagen en sus descripciones nos lleva a observar en 
su archivo personal una fuerte dependencia de la fotografía. Para analizar esta interesante 
característica en su documentación hemos estudiado su desarrollo vital y especialmente su 
producción !iteraria como eje del proceso creativo, lo que nos plantea una relación directa con 
el fondo fotografico, que encuentra un reflejo directe en la clasificación de la sección fotogra-
fía. 

Los dos ejes fundamentales de la sección fotografía son: 

1. Fotos familiares, estan especialmente influenciadas por su relación con la administra-
ción y también por los cargos que disfruta a _lo largo de s u vida, pero es necesario denomi-
naria de esta forma porque realmente las fotos familiares son las que mas peso desarrollan 
en este apartado. 

2. Fotos del proceso creativo. Éste es el caso mas claro, son fotografías sobre soporte de 
papel, sólo en tres casos de cristal y algunes grabados que se utilizan para ilustrar las mono-
grafías o, en general, las publicaciones del autor. 

Nos resulta especialmente interesante incidir en un elevado número de fotografías de 
pequeño formato que en su día pertenecieron a las fichas de políticos representantes en 
Cortes y que el autor conserva, unas datadas y otras no, para servir de soporte visual a una 
larga serie de artículos sobre los representantes ciudadanos. Aunque es lógico considerar 
que este grupo tiene presencia en sus escrites de caracter político, tenemos que reconocer 
que el concepte de colección esta muy vinculado a este grupo de fotografías ya que un buen 
número de elias fueron preservadas por el autor y no vieron la luz pública en ningún casó. No 
obstante, nunca dejaron de formar parte del grupo. Para ampliar esta idea también puede 
resultar interesante añadir que cualquier autor que, pese al tiempo, ha sido capaz de preser-
var la documentación, normalmente, es una persona metódica, con una fuerte afición al 
hecho de coleccionar como es el caso de Manuel de Falla, Francisco de Paula Valladar, entre 
ot ros. 

En su día la mejor subdivisión de este apartado debe corresponderse con el título de la 
publicación de la que presenta la imagen y aunque éste sea un criterio perfectamente valido, 
debemos hacer los esfuerzos necesarios para establecer las conexiones hipertextuales (l ink) 
necesarias para enlazar los personajes y grandes temas comunes en el proceso vital del 
autor que aparecen de forma constante en su obra como por ejemplo: ciudades de Granada, 
Madrid, Úbeda, temas como monarquía, república, restauración, guerra de Cuba o personas 
como Ganivet, Lorca, Sagasta, Maura, Canovas, Canalejas, entre otros. 

4. La imagen en los archivos personales. 

Las fotografías conservadas en los archivos personales se ven afectadas por tres aspec-
tes fundamentales: 

A) El tiempo comprendido en los avances técnicos. 
B) Condiciones de conservación. 
C) Descripción no normalizada. 
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A) Avances técnicos. 

Los avances técnicos son un elemento decisiva aunque no seamos conscientes de su 
importancia, si reparamos en los problemas que nòs provocan los vertiginosos progresos en 
tecnologías de la información que hacen que un tratamiento de textos se quede obsoleta en 
pocos años y si no hemos sido previsores los datos conservades no son legibles por nuestra 
nueva maquina o el proceso de lectura y recuperación se complica innecesariamente. 
Traslademos esta dificultad de avance técnico a la fotografía, que se ve afectada igual que la 
informatica por la presión del mercado al ser un producte comercial y veremes que hay un 
proceso de avance físico, químico y tecnológico que pueden hacer obsoleta al anterior deses-
timando su valor comercial y en consecuencia no invirtiendo en su conservación al ser un pro-
ducte relativamente reciente y no histórico y por último, poniendo en peligro su valor 
informativa. 

El último avance es un ejemplo evidente, estamos asistiendo al desarrollo vertiginosa de 
la fotografía digital y los procesos fotoquímicos anteriores quedaran olvidados en un corto 
espacio de tiempo, por tanto debemos ser conscientes de que se ha producido una ruptura 
que nos obliga a tomar medidas en la conservación de los documentes, conservar equipes 
para su visualización, que hoy nos parecen cotidianos pero que mañana pueden ser piezas 
de museo. Pensemos en la dificultad que puede suponer conseguir un equipo de visión este-
reoscópica que hace sólo 50 años se utilizaba en fotografías científicas, también establecer 
condiciones de conservación para los soportes que nos permitan mantener su estado en per-
fectas condiciones. 

Si repasamos la historia de los procesos técnicos de la fotografía veremes que en un 
tiempo récord de apenas un siglo y medio las rupturas provocadas por los avances técni-
cos han sido numerosas; podemos calcular que poniendo en contacto los tres aspectes 
basicos: el soporte, la emulsión y la imagen final se han producido 85 avances técnicos sig-
nificatives. 

Sin duda, la fotografía es una de las técnicas que soporta información documental 
mas evolucionada y por, consiguiente, esta aceleración en los procesos ha provocada 
que las etapas sean cortas y poco consolidadas, lo que lógicamente dificulta su con-
servación. 

8) Conservación. 

Tal variedad de procesos necesariamente ha permitido una convivencia en el mercado, a 
veces larga convivencia, hasta que definitivamente quedaba desestimada uno de ellos por 
motives no siempre de calidad, recordamos que el uso del platino que por ejemplo era mate-
rial basico tanto en la platinotipia desde 1873 a 1930 como en el colodio mate virado al oro 
platino, dando una calidad inmejorable, deja de utilizarse de forma masiva sencillamente por-
que es un metal que se encarece debido a las fluctuaciones políticas y económicas de la 
época. 

Para dar un ejemplo de la versatilidad de los procesos y de su consecuencia en las con-
diciones de conservación solo tenemos que detenernos en el caso comentada: las copias 
con platino debido a la capacidad catalizadora de este metal es imprescindible que queden 
apartadas del resto de las fotografías, ya que si entran en contacto con otras fotografías 
absorben los materiales químicos de ésta y la hacen desvanecerse hasta desaparecer 
completamente; por tanto la conservación de las copias con platino requiere que estén 
interfoliades los documentes y conservades en cajas con una reserva de carbonato calcico 
al2%. 
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Si analizamos los desastres naturales como otro de los detonantes fundamentales de la 
destrucción de la fotografía también podemos encontrar un motivo basado en las caracterís-
ticas del soporte como son las materias plasticas y especialmente los nitratos responsables 
de la gran mayoría de los incendies de depósitos documentales de negatives y de filmotecas 
hasta los años cincuenta, memento en que fueron sustituidos por los acetatoss mas segures, 
ya que aunque lógicamente no son resistentes al fuego, ya es importante que no lo provo-
quen como los anteriores 

El nitrato es tan rico en oxígeno que puede incendiarse sin motivo aparente, sólo con 
que la temperatura del depósito sobrepase los 30Q el riesgo es extremo, por el mismo moti-
vo los procesos para combatir el fuego son sumamente complicades, ya que las solucio-
nes tradicionales quedan excluidas al ser el propio oxígeno uno de los detonantes del 
desastre. 

Estas singulares características nos llevan a la creación de depósitos especiales donde 
los nitratos han sido segregades y sometidos a unas condiciones de conservación específi-
cas6 basadas en temperaturas bajas 4Q o 52 grados y en lo posible ausencia de oxígeno. Es 
especialmente difícil con estos documentes establecer condiciones generales de conserva-
ción, ya que, como hemos visto, su diversidad requiere soluciones diferentes y a veces 
opuestas. 

A esta dificultad debemos añadir que la diversidad se puede dar en un pequeño número 
de unidades documentales, lo que puede significar que aplicar condiciones adecuadas es 
económicamente imposible e inadecuado. 

La solución puede llegarnos a través del deposito "marco"; es decir un archivo de archi-
vos de imagenes en el que los fondos personales se pueden encontrar por donación, depo-
sito transitorio, venta o por acuerdos institucionales diferentes que satisfagan a las partes y 
muy especialmente al usuario. A este centro se le debe exigir que aplique las normas ade-
cuadas a la conservación sin excusa, ya que seré de acceso público. 

En conclusión, tenemos que entender que aunque existan unas condiciones generales, 
cada proceso tiene unas especificidades que requieren un tratamiento especial, el problema 
se agudiza si tenemos en cuenta que el material fotografico ha de convivir en este tipo de 
archivos con otros soportes bidimensionales para documentación textual o a veces tridimen-
sional para piezas diversas en "las casas museo". 

Esta complejidad puede afectar a la conservación de la información según los distintes 
procesos de creación y los materiales que concurren en ellos y ya de aquí podemos extraer 
una consecuencia importante: para poder conservar el núcleo documental en su total idad es 
necesario seguir criterios archivísticos que nos han de llevar primera a la identificación de los 
procesos, después a una correcta conservación y por último a una adecuada descripción de 
los documentes. 

C) Descripción. 

La descripción fotografica debe estar regida por tres principies: integración de la informa-
ción, adopción de normas, simplicidad. 

Teniendo presente estos aspectes hemos realizado la aplicación de las normas ISAD (G) 
al fondo Fernandez Al mag ro. 
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5. Aplicación de la ISAD(G) en el archivo "Casa de los tiros". 

5.1. Estructura multinivel del Archivo Melchor Fernandez Almagro. 

FONDO 
MELCHORFERNÀNDEZ 

ALMAGRO 

SERIE 
PROCESO CREATIVO 

2. Fondo Melchor Fernandez Almagro. 

- AREA 1 
Referencia: ES ACT FM (Fondo Melchor Fernandez Almagro). 
Título: Archivo Almagro 
Fechas extremas: 1893-1966 
Nivel de descripción: Fondo documental 
Volumen: 43 cajas 

- AREA2 
Nombre del productor: Melchor Fernandez Almagro. 
Biografía: don Melchor fue escritor, historiador, periodista crítico, artista y política. Nace el 
4 de septiembre de 1893 en el domicilio familiar de la calle de los Coches número dos de 
Granada, hijo de don Ricardo Fernandez Abril y de doña Asunción Almagro Díaz. 
lngresó por oposición en el año 191 O en el Cuerpo de Correos. Primera estuvo destina do 
unas semanas en Algeciras, luego volvió a su tierra natal, donde él estudiaría derecho en la 
Universidad de Granada, mas tarde fue a Madrid con destino en la secretaría del Correo 
Central, después en la dirección general y posteriormente en la biblioteca, siendo jefe don 
José Francés, hasta el año 1931 que solicitó la excedencia, pues otras actividades le apar-
taban del Cuerpo de Correos. Estando veinte años en activo prestando todo tipo de servicios. 
En su estancia en Granada, participa en las prolíficas tertulias de la época que se cele-
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braban en el Rinconcillo del café Alameda, y en los veladores del café Imperial, donde 
estableció fuertes lazos de amistad con Federico García Lorca y Antonio Gallego Burín, 
entre otros intelectuales del momento. Sus primeras colaboraciones periodísticas las rea-
liza en la Gaceta del Sur y en El Noticiero Granadino. Almagro era un gran seguidor de 
las Juventudes Mauristas. Se dedicó, verdaderamente de lleno a escribir, en Madrid, 
donde fijó su residencia junto a su familia en 1918; empieza e colaborar en La Época 
como redactor en 1921 hasta 1927, pasando a trabajar en la Voz como crítico de Teatro, 
El Sol, La Gaceta Literaria, La Nación de Buenos Aires, son algunas de las publicaciones 
con las que colabora asiduamente, y en 1936 comienza su labor de crítico literario en 
ABC. En Madrid continua participando en las tertulias del café Gijón y del café Lion. 
Melchor Fernandez Almagro ingresa en la Real Academia de la Historia en el año 1942, 
su discurso de entrada versaba sobre La emancipación de América, que mas tarde, y 
ampliandolo, se convertiría en un libro del mismo título. En el mes de abril de 1950, don 
Melchor se sienta en el sillón O de la Real Academia de la Lengua, tras un bello discurso 
sobre Granada, en la poesía romantica, coronandose así una etapa de trabajo e investi-
gación. 
Sus lazos con Granada los mantiene a través de su correspondencia continua y fluida con 
sus amigos, destacando el epistolario que mantiene con Gallego Burí n. Participa en todos 
los acontecimientos que se realizan en su ciudad natal como en el concurso de Cante 
Jondo, el levantamieJltO e inaguración del monumento a Ganivet en la Alhambra, el retor-
no de los restos de Angel Ganivet a su tierra natal Granada. 
En 1966 muere en Madrid, dejando una profunda huella de publicaciones y títu los en la 
historia española. 
Forma de ingreso: La documentación proviene del archivo personal que generó a lo largo 
de su vida Melchor Fernandez Almagro. El archivo se trasladó de Madrid, donde tenía su 
residencia Melchor, a Granada por voluntad testamentaria. 

-AREA3 
Resumen: el fondo Almagro esta constituido por diferentes secciones que engloban su 
correspondencia personal, documentación administrativa, relacionadas con las labores 
profesionales desempeñadas a lo largo de su vida, publicaciones donde se recoge toda 
la documentación ligada a sus trabajos periodísticos y monograficos; por último una sec-
ción fotografica donde abundan las imagenes de personajes que dejaron huella a través 
de la Historia española. 

- AREA4 
Condiciones de accesibilidad: acceso gratuito y libre previa solicitud del carné de investi-
gador en la Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente. Para ello rellenaran el 
impreso que les facilitara el propio museo. El director del mismo adjuntara un informe 
sobre la solicitud y la remitira al Servicio de Coordinación, quien elaborara el carné y lo 
remitira al interesado. En el supuesto de que la investigación no exija consulta de fondos 
por mas de dos días, el propio director de la unidad podra autorizarlas sin necesidad de 
carné, aunque dicha autorización nunca podra exceder el plazo indicado. 
Normas de reproducción: se prestara un servicio de reproducción de los fondos propios, 
siempre con fines de investigación y ajustandose a la Ley 22/1987, de 11 de Noviembre, 
de Propiedad lntelectual, y a las directrices internacionales acerca del artículo 1 O de la 
mencionada ley. Las reproducciones de cualquiera de los fondos de la Casa de los Tiros, 
utilizados para trabajos de investigación que, posteriormente, sean publicados o hechos 
públicos por cualquier otro medio, deben ser nombrados en dicha investigación como 
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tales reproducciones citando la fuente original de donde se a extraído y especificar clara-
mente que procede del archivo, no pudiendo ser reproducida en ningún medio sin autori-
zación escrita del Museo Casa de los Tires. 
Características físicas: bueno es el estada de la mayoría .de la documentación tanto tex-
tual como iconografica que compone este fondo. 
Instrumentes de descripción: norma Internacional de Descripción Archivística ISAD (G) del 
Consejo Internacional de Archivos (CIA), publicadas por el Ministerio de Educación y 
Cultura en Madrid el año 1995. 

-AREA5 
Bibliografía: vida y obra de Angel Ganivet .(1925); orígenes del régimen constitucional en 
España (1928); catalanisme y república española (1928); España del siglo XIX: historia 
del reinado de Alfonso Xlii (1933); historia contemporanea de las repúblicas centro y 
sudamericanas (1936); historia contemporanea de la revolution national (1939); 
Jovellanos: antología (1939); historia de la Segunda República española (1940); vida y 
literatura de Valle lnclan (1943); la emancipación de América y su reflejo en la concien-
cia española (1944); política naval de la España moderna y contemporanea (1946); ¿por 
qué cayó Alfonso Xlii? (1947); en torno al 98 (1948); Canovas: su vida y su política 
(1951 ); historia política de la España contemporanea (1956-1959); Viaje al sigla XX 
(1962). 

5.2. Sección fotografica Melchor Fernandez Almagro. 

- AREA 1 
Referencia: ES ACT SFA 
Título: sección fotografica Melchor Fernandez Almagro 
Fechas extrem as: 18- /1966 
Nivel de descripción: sección 
Volumen: 1483 unidades fotograficas 

- AREA 2 
Nombre del productor: Melchor Fernandez Almagro 

- AREA 3 
Resumen: la sección fotografía del fondo Fernadez Almagro esta justificada por la proce-
dencia y la especial vinculación del autor a la imagen, siempre presente en su proceso 
vital. Se subdivide en dos series: familiares y proceso creativa literario, siendo esta última 
la mas abundante debido a la afición del autor a recopilar fotografías que complementan 
sus artículos y monografías y que frecuentemente se pueden considerar el eje funda-
mental y el texto un mero acompañante. 

- AREA4 
Características físicas: buen estada son las condiciones en las que se encuentran la 
mayoría de fotografías que componen esta sección. 

-AREA5 
Bibliografía: las fotografías que componen esta sección se encuentran en los artículos de 
las publicaciones periódicas en las que desarrolla su trabajo Fernandez Almagro y mono-
gratí as que publica, recogidas en la bibliografía en el nivel de Fondo. 
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5.3. Unidades documentales Mel~hor Fernandez Almagro 

5.3.1. Ricardo Torres Reina "Bombita". 

Referencia: ACT 1 /C3 
Título: foto del torero "Bombita" 
Fechas extremas: 1909, febrero, 4. Madrid 
Nivel de descripción: unidad documental 
Volumen: 1 fot. Papel sobre cartón. 17x22 cm. 
Nombre del productor: estudio León Nasidrush. 
Madrid. 
Resumen: fotografía de estudio de cuerpo com-
pleto, de vista al frente con la cabeza contornea-
da a la derecha, de Ricardo Torres "Bombita" en 
traje corto, con bastón en la mano derecha y en 
la mano izquierda apoyandose en la silla sostiene 
un cigarro. 

Caracte.rísticas físicas: buena, tratandose de un 
colodio mate virado al oro platino, taladrado el 
cartón en la parte superior . por haber estado 
expuesta. 

__......~ ""-- ..... -
n...: ... - ·u • . ,.,.,,. ... 

r .... _~-!.:. 
- '"___..:...,., .,._,.,., 

Notas: en la parte superior derecha se registra la siguiente dedicatoria "A mi amigo Don 
Melchor Almagro recuerdo de su afectísimo". Firmado, rubricado y fechado. En este 
mismo año el matador funda el Montepío de toreros. 
Descriptores topograficos: Madrid. 
Descriptores onomasticos: Fernandez Almagro, Melchor; Torres Reina, Ricardo. 
Materias: Tauromaquia 

5.3.2. Niña Victoria. 

Referencia: ACT 2/C3 
Título: foto de niña en decorado romantico. 
Fechas extremas: antes de 1930. 
Nivel de descripción: unidad documental 
Volumen: 1 fot. papel sobre cartón. 12x18 cm 

Nombre del productor: Torres García. CI Poeta 
Zorrilla, 79. Granada. 
Resumen: fotografía de estudio de cuerpo com-
pleto en actitud ascendente; medio perfil derecho, 
con el cabello suelto adornado con una orla floral 
y el brazo derecho extendido sujetando una lira. 

Características físicas: buena, tratandose de una 
gelatina de D.O.P. (Developing-Out Paper) , ima-
gen tendente al amarilleamiento. Todos los orna-
mentes estan coloreados a mano, con predominio 
del amarillo. 
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Notas: firma manuscrita: Victoria. 
Descriptores topograficos: Granada. 
Descriptores onomasticos: Torres García. 
Materias: familiar. 

5.3.3. José Canalejas 

Referencia: ACT 5/C6 
Título: foto de Canalejas 
Fechas extremas: 1900-1912 
Nivel de descripción: unidad documental 
Volumen: 1 fot. pape I sobre cartón. 16x23cm. 
Nombre del productor: Chr. Franzen. Madrid. 
Resumen: fotografía de José Canalejas de 
cuerpo entero de perfil izquierdo, en un salón 
en actitud de consulta de su biblioteca. 
Características físicas: regular, tratandose de 
una gelatina P.O.P., con desvanecimiento de 
la imagen y doblez vertical en el tercio dere-
cho, desfoliación. 
Notas: en el vuelto de la fotografía esta ano-
tada "José Canalejas. c.1 O" 
Descriptores topograficos: Madrid. 
Descriptores onomasticos: Canalejas, José; 
Francen, Chr. 
Materias: familiar. 

NOTA S 
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RÉSUMÉ 

Actuellement, la Bibliothèque générale .de sciences humaines du Conseil Supérieur de Recherches 
Scientifiques (CSIC) procède à l'informatisation/conservation/diffusion du fonds iconographique des archives du 
naturalista Marcos Jiménez de la Espada. 

Replacées dans leur contexte historique, cès archives mettent en valeur les personnalités de Marcos Jiménez 
de la Espada et Rafael Castro y Ordóñez, tout en éclairant la création de I'Expédition/Commission scientifique du 
Pacifique dont ils ont fait partie et au cours de laquelle s'est constitué le fonds iconographique présenté. 

Justification du choix du software ALEPH et des instruments descriptifs ISAD-G et IS BO (NBM). Exposition des 
problèmes rencontrés et des solutions mises en oeuvre pour adaptar la norme au design informatique. Design des 
instruments de description des bases de données textuelle et iconographique. Mesures de conservation. Aspects 
relatifs à numérisation des images et diffusion sur lnternet au moyen d'une passerella web. 

Utilisation du travail dans la préparation de nouveaux projets et pari pour l'application de ce design à d'au-
tres archives conservées au ConseiL · 

SUMMARY 

At present, the Higher Council of Scientific Research's General Humanities Library is in the midst of a project 
involving the computerisation, preservation and dissemination of the iconographic collection of the naturalist 
Marcos Jiménez de la Espada's archive. 

The archive is being historically contextualised, highlighting the figures of Marcos Jiménez de la Espada and 
Rafael Castro y Ordóñez and introducing the creation of the Pacific Expedition and Scientific Committee, of which 
they were members, and during which the iconographic collection presented was compiled. 

Justification of the selection of ALEPH software and ISAD~G and ISBD (NBM) descriptiva tools. Presentation 
ot problems encountered and solutions developed to adapt the standard to computar design. Design of descripti-
va instruments for the Textual and lconographic databases. Preservation actions. Image digitalisation aspects and 
distribution via lnternet through a Web gateway. 

Projection of this work in the planning of new projects, and decision to apply this design to other archives in 
the custody of the CounciL · 
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DEL RETOC I LA MANIPULACIÓ DE FOTOGRAFIES 
Rafel Torrella 

Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

La creixent demanda d'informació fotogràfica ha anat corrent de manera paral·lela a l'e-
volució del tractament d'aquesta informació. Avui dia, ja no es fa estrany parlar de fotografia 
electrònica o dels mètodes informàtics de captura de la imatge, o de l'escanejat d'imatges, o 
d'imatges manipulades amb l'ajut de programes informàtics. La necessitat creixent d'imatges 
impactants, sobretot en el camp publicitari, fa que avui dia sigui difícil trobar una fotografia 
publicada que no hagi tingut algun tipus de manipulació o retoc abans de la seva publicació. 
Fins i tot, en les imatges d'autor, en les de reportatge social que guanyen premis de fotope-
riodisme, la tasca dels tiradors de les proves és bàsica pel que fa al seu coneixement de l'ús 
de màscares, retocs i reserves. Poques vegades una fotografia que contemplem és la còpia 
positiva exacta del negatiu (tret de les còpies en color actuals, realitzades amb printers 
automàtiques; fins i tot aquí l'elecció del filtratge pot influir en la valoració final de la fotogra-
fia), i s'aprofita aquest canvi de medi per a millorar la qualitat de la informació o ressaltar-ne 
aspectes. 

Però, aquesta pràctica, que avui gairebé no ens plantegem quan observem les fotogra-
fies, ve de molt antic, podríem dir que dels inicis de la fotografia. Els motius que menen a la 
manipulació de les fotografies· són o han estat diversos: millorar la quantitat d'informació del 
negatiu o la còpia, canviar-la per fer-la més atractiva, afegir-n'hi. .. i tots aquests motius han 
demanat unes tècniques de manipulació que han acabat en el tractament informàtic de la 
informació fotogràfica. I és aquest darrer punt el que ens ofereix el vessant més traïdor i més 
benèvol alhora, ja que la seva intervenció pot passar tant desapercebuda en el producte final 
que hom es pensi que no ha existit, i es crea llavors, un món artificial que prenem com a real. 

Anem a pams: 
Es dóna per certa la data de 1839 com la invenció de la fotografia, i que els primers pro-

cessos que van triomfar foren els positius directes de càmera anomenats daguerreotips. 
Aquesta tècnica creava unes meravelloses imatges de gran fidelitat en les quals s'usava el 
retoc per intentar acostar-les més a la realitat. L'ull humà hi veia, i hi veu, en color, i els 
daguerreotips donaven unes imatges que podríem qualificar en blanc i negre. La voluntat d'a-
proximar-se al model natural féu necessària la intervenció manual a través de l'aplicació de 
color. La tècnica era l'emprada pels miniaturistes de l'època, i amb pigments i pols ferm es 
dotava els retrats de color a les galtes i lluentor a les joies. Robert Taft, en el seu llibre 
Photography and the American Scenet, on comenta les grans millores en la realització del 
daguerreotip a Amèrica explica que la primera fou el virat a l'or (gi/ding) aportat per Fizeau 
l'estiu de 1840; la segona fou la millora de la sensibilitat de l'amalgama introduïda l'any 1841 
per diverses substàncies, essent la més eficaç la preparada per A. S. Wolcott. Això, juntament 
amb noves lents per a les càmeres milloraren molt la velocitat d'exposició. La tercera millora 
fa referència a la coloració dels daguerreotips, i it created more popular clamor than all the 
other improvements combined. D'aquesta primerenca impressió social es desprèn part de la 
importància que tindrà el retoc i acoloriment en successives tècniques fotogràfiques. 

Per altra banda, a Anglaterra, Fox Talbot intentava fer triomfar el procediment negatiu-
positiu del calotip. Aquesta tècnica usava com a base del negatiu un paper sensibilitzat amb 
sal i halurs de plata, que quedaven immersos entre les fibres del paper. La posterior còpia 
per contacte en un altre full de paper donava a la imatge resultant una manca de definició 
que era necessari compensar: la resposta fou l'apantallament d'àrees en negatius i l'acolo-
riment de positius. En aquelles èpoques una de les més importants parcel·les d'ús de la nova 
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tecnologia era el retrat, i donada la diferència de qualitat d'imatge final i la manera com els 
seus contemporanis veien la fotografia, el calotip no podia competir amb la fidelitat del 
daguerreotip. 

Com molt bé expressa Naomi Rosemblum2, la voluntat per part del creador del calotip de 
fer triomfar aquest procés fotogràfic en el camp del retrat a Anglaterra el dugué a confiar part 
important del resultat al retoc. Processos com l'encerat de negatius de paper (Gustave Le 
Gray, 1851) podien afinar en la definició de la imatge final, però la pràctica usual en el retrat 
calotípic era en considerable retoc i acoloriment. A Catalunya podem trobar exemples com el 
cas del retratista Moliné i Albareda, gran retocador. 

De fet, es planteja ja en aquesta primerenca època una discussió entorn de l'entitat prò-
pia de la fotografia: des del moment en què el retoc es necessari, hom pot intentar eliminar 
els petits defectes produïts per una mala manipulació o fer-ne, del retoc, el motiu principal de 
la imatge. André Rouillé 1 recull una correspondència on es plasma aquesta dualitat, mostrant 
la posició d'un corresponsal que creu en l'artística intervenció del retoc i un altre que, ben al 
contrari, només accepta el retoc de les imperfeccions generades pel propi treball fotogràfic. 

Si bé en les proves en paper salat podia donar-se el cas de retoc total, d'ús de la foto-
grafia com a plantilla per al pintor, no serà pas aquesta exagerada línia la que avançarà en el 
futur. Pel consum massiu de fotografies, el retoc compartirà la tasca d'eliminació d'impureses 
de processat i la d'accentuació de trets del model. 

La lluita entre el daguerreotip i el paper salat queda traspassada uns anys més tard en la 
lluita entre els ambrotips i les còpies en paper. Els ambrotips, de nou positius directes de 
càmera, veuen també accentuats els trets dels seus continguts iconogràfics amb la incorpo-
ració de color en determinades parts del model, bàsicament seguint la mateixa estètica dic-
tada pel daguerreotip. Els ambrotips són, però, plaques de vidre amb emulsió de col·lodió que 
donen una imatge en negatiu, la qual canvia a positiu en incorporar-hi un fons negre o fosc. 
Com a tals plaques negatives, difereixen poc dels negatius usats en les primeres còpies posi-
tives en albúmina, i en gran part del material usat com a cartes de visite, i els problemes de 
fabricació eren exactament els mateixos, ja que es feien amb el mateix procediment manual. 
La literatura d'època, en aquest cas periòdics fotogràfics americans, aporten puntual infor-
mació sobre els diferents desastre~ que poden trobar-se en plaques de col·lodió: punts, 
comets, línies horitzontals o verticals ... tot causat per la manipulació durant l'extensió de l'e-
mulsió. 4 A banda del retoc puntual de desperfectes producte de la manipulació, la pròpia 
natura del col·lodió feia necessària la intervenció manual correctiva a posteriori: l'emulsió de 
col·lodió és excessivament sensible als raigs blaus i ultraviolats de la llum, això provoca que 
el cel , en les còpies finals, aparegui totalment blanc. Pot succeir també que la capa d'emul-
sió, irregular per la seva aplicació manual, doni un to emboirat i llardós al cel. Això implicava 
el cobriment total del cel en el negatiu, amb l'aplicació de pintura opaca o paper fosc engan-
xat resseguint l'horitzó, o pintar-hi els núvols a través de l'aplicació de substàncies de diver-
ses consistències. Però aquest retoc no serà el més usual. El nou retoc va encaminat a 
millorar l'aspecte dels retratats, en un moment en que el retrat és la més important aplicació 
de la fotografias. 

És per aquest motiu que els manuals de fotografia emfasitzaran l'ús d'un aparell simple i 
eficaç en tots els laboratoris fotogràfics: el faristol de retoc, eina en forma de Z on col·locar el 
negatiu en la part inclinada, rebent la llum pel dors i permetent l'aplicació de retoc. A banda 
de l'edició concreta de manuals dedicats a aquesta temàtica (com Traité practique de la 
retouche des clichés photographiques, per M.P. Piquepé París, 1881) els àmplis manuals de 
fotografia sempre hi comentaven quelcom. Així, i com a tall d'exemple, Alphonse Davannes 
comentava encertadament que malgrat teòricament el clixé hauria de generar-se només amb 
les operacions químiques, tota prova necessitarà reparacions que poden modificar completa-
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ment el treball de la llum. Louis Figuier? explica el 1889 igualment la necessitat del retoc en 
negatius per eliminar impureses en la placa i defectes del subjecte. Introdueix un nou element 
de comprensió pel que fa a la necessitat del retoc: el treball amb lents exagera les imperfec-
cions del model, i cal atenuar-les. Un altre teòric amb més prèdica entre els nostres compa-
triotes, Rodolfo Namias a, dedica també unes paraules al retoc ja en plena època del negatiu 
de placa seca: Se puede decir que son pocos los negativos que no mejorarían con el empleo 
juicioso dellé:ipiz o del pince/. Una arruga demasiado marcada, una sambra demasiado inten
sa hecha al borde de un sobrera pueden hechar a perder un retrato. Modificando estos defec
tos se obtiene un conjunto armonioso. No se necesitan instrumentes complicades: un atri/ de 
retoque, dos lapices, una pequeña botella de barniz, un pince/ muy fino i a/gunos colores de 
acuarela seran mas que suficientes. Com a darrer exemple, Frederic Dillaye 9 en parlar del 
retoc no s'està, però, de recordar-nos quin és el veritable quefer del fotògraf: l'art fotogràfic 
ha de ser el resultat de les manipulacions purament fotogràfiques i no conjugar-se amb l'ha-
bilitat major o menor que el fotograf pugui tenir com a dibuixant. 

Si parlem del retoc de les proves positives, hem de veure que bàsicament les pautes de 
comportament han estat molt similars. Les còpies eren manipulades sobretot en el cas de 
retrats, i moltes d'elles apareixen avui dia com a imatges fantasmals: el proces de deteriora-
ció del material fotogràfic no ha estat el mateix que el del retoc aplicat, o el retoc pot haver 
accentuat processos de deterioració per l'ús de tintes. Podem trobar avui imatges en albúmi-
na esvaïdes de manera notable que mostren els ulls del retratat d'un negre intens, o imatges 
on s'observa clarament el pas del llapis per a subratllar uns cabells. Els materials i tècniques 
de retoc eren pràcticament les mateixes que per als negatius i algunes continuen usant-se 
avui dia (el retoc amb pigments, aquarel-la i llàpis per esborrar defectes creats per la pols o 
el mal rentat). Els mateixos autors de tractats de fotografia dediquen parts importants dels lli-
bres a parlar de l'acabat i retoc de les còpies (incloent el virat i el muntatge en suports secun-
daris). 

Amb aquests manuals, però, ens hem ficat ja en una època, les acaballes del segle XIX, 
on conviuen multitud de processos fotogràfics : negatius de col-lodió i més usualment de gela-
tina, ambrotips, papers salats, albuminats, al platí, cianotípies, gelatines d'ennegriment direc-
te... i continuem observant com la pràctica del retoc és abundosa, usual. Estem a les 
primeries de la incorporació de la fotografia a la premsa gràfica, la convivència dels retratis-
tes amb els fotoperiodistes, el canvi de mentalitat en el món fotogràfic que esdevé ja una 
necessitat per aconseguir informació, i, malgrat l'abundor del retoc, una eina per demostrar 
que les coses succeeixen. La incorporació de la fotografia al món editorial comporta un nou 
ús de les fotografies, i una intensificació del retoc de cara a aquest nou ús. 

De fet, tots els artificis creats per dotar les imatges d'unes qualitats que potser l'òptica 
fotogràfica no va saber captar s'accentuen quan el processat d'aquest material cal fer-lo a 
corre-cuita, quan la pressa per al lliurament de les imatges per a la seva publicació no per-
metia el retoc elaborat. La col-laboració, llavors, entre els fotògrafs i els gravadors de les edi-
torials, els professionals que traduïen les imatges fotogràfiques a les fotomecàniques que 
apareixien en la publicació podia ser intensa i potser de suplència. No es estrany trobar-se, 
en fons antics provinents d'empreses editorials, indicacions al dors de les fotografies adreça-
des als gravadors, o bé ~etocs de la imatge fetes pels gravadors per a millorar contrastos i 
definició de les imatges. Es indicatiu el text escrit al dors d'una còpia borrosa i molt retocada, 
suposadament un missatge del director de la publicació al gravador: Este cliché es necesario 
que se refine (. . .) pués tengo empeño en que saiga muy bien. La inteligencia del grabador 
debe suplir la torpeza del fotógrafo.1o 

Una altra forma de retoc a què eren sotmeses les fotografies en el cas de les publicacions, 
consistia en la intervenció directa sobre la imatge per encabir-la dins una composició de pàgi-
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na o per dotar-la d'un significat determinat. Per sort, en alguns casos, s'ha conservat el nega-
tiu original, la còpia fotogràfica i la composició destinada a l'editorial, i això permet llegir la 
imatge publicada d'una manera diferent que si solament tinguéssim el referent de la fotogra-
fia publicada. Efectivament, el tractament de les fotografies en l'àmbit editorial es podria dir 
que té poc a veure amb el que es parlava com a retoc i s'acosta més a la manipulació per 
aconseguir uns resultats determinats. L'eliminació de parts de la imatge, tant negativa com 
positiva, ha estat una pràctica habitual i no només en les conegudes fotografies que eliminen 
personatges d'escenes històriques. Aquesta pràctica passa també per l'eliminació d'elements 
considerats en el seu moment poc importants (un exemple són les fotografies de quadres 
fetes per Francesc Serra: gairebé totes elles mostren una màscara de cartró enganxada pel 
costat de l'emulsió que delimita l'obra d'art. Potser servia per facilitar l'us d'aquell negatiu, 
però en alguns casos també recobria una informació que avui potser consideraríem tant o 
més interessant que el propi quadre retratat). 

Estem arribant al final d'un recorregut que ha volgut mostrar ràpidament com la interven-
ció manual a posteriori de la realització fotogràfica ha estat una pràctica usual al llarg de tota 
la història i que en podem trobar força exemples dins els fons dels arxius. I ara, des dels 
arxius que tenen la tasca de conservar i difondre aquestes fotografies, ens trobem amb la 
possibilitat de poder intervenir en les imatges tot intentant de disposar-les millor per a la seva 
consulta i conservació. 

La tècnica permet avui dia el retoc invisible, el qual ens possibilita gaudir d'imatges anti-
gues absolutament netes i diàfanes o inventar-nos realitats sense que es noti d'antuvi el fal-
sejament realitzat. En el camp dels arxius, l'ús d'aquestes tecnologies hauria de plantejar 
diverses problemàtiques, algunes purament físiques com les pautes de conservació dels nous 
suports (tintes de les còpies, suports magnètics ... ), i d'altres més ètiques, relacionades amb 
el nivell d'intervenció -i , per tant, de falsejament- sobre les imatges antigues (canvis de color, 
eliminació de rascades, ruptures, pèrdues ... , i a preguntar-nos fins a quin punt cal netejar o 
treure impureses amb el pretext de· fer més llegible la fotografia) o lligades a la informació que 
l'arxiu dóna en mostrar aquella imatge a l'usuari (indicant si ha estat o no retocada, de quina 
forma, ... , i possibilitant la contemplació de la imatge original sense retoc) . Les noves tecno-
logies han de portar-nos de bell nou a l'original plantejament: el retoc com a eina per acabar 
el treball fotogràfic o el retoc per ell mpteix. 
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Albúmina. 1891 . El retoc fet amb tinta xinesa de cara a ressaltar-ne alguns trets queda evidenciat amb el pas dels anys, quan la còpia inicial s'ha 
deteriorat i ha perdut intensitat. Foto AHCB-AF 
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NOTES 

1 Robert Taft. Photography and The American Scene. A social History 1839-1889. Dover Publications, New York 
1989. Republication of the original (1938). 

2 Naomi Rosenblum. A world history ot Photography. Abbeville Press. Third edition. New York 199. Convinced that 
paper portraiture was as comercially feasible as the daguerreotype, Talbot entered into an arrangement with a 
painter ot miniatures, Henry Collen, to make calotype /ikenesses, but the result in portraits ( .. .) often were so 
indistinct that considerable retouching ( ... ) was necessary. 

3 André Rouillé. Pour ou contre la retouche {1855) a La Photographie en France. París 1989. Recull les cartes 
creuades entre Paul Périer i Eugène Durieu dins el Bulletin de la Société Française de la Photographie Uuliol i 
setembre de 1855 respectivament), en les quals el primer defensa el retoc entés com a art i el segon critica el 
retoc abusiu de les fotografies: Bonne ou mauvaise, i/ faut, se/on moi, au point de vue de l'art photographi
que,( ... ) proscrire la retouche. Et pour qu'il n'y aif aucun malentendu, ( .. .) j'aime mieux déc/arer que je repous
se la retouche d'une manière absolue, et particulièrement la retouche tel/e que vous l'entendez, ajoutant à 
l'épreuve des détails que l'impression /umineuse n'a pas donnés par el/e-même, corrigeant fe modelé, surper
posant enfin fe travail du dessinateur a ce/ui du photographe. Car je mets de coté, bien entendu, ce qui n'a 
jamais eté considéré comme une retouche, fe soin de faire dispara/fre par un trait d'encre de Chine un point 
blanc, qu'une bulle d'air ou que/que accident analogue aurait /aissé dans l'épreuve. Puisque vous parlez d'art 
dans la retouche, ce n'est pas evidemment de cel/e-ci qu'il s'agit. 

4 Seguint The Photographic News de finals dels 1860s, trobem un munt de correspondència donant informacions 
i possibles causes i remeis: 

- Matt Si/ver stains on the negative. October 4, 1867 
- Dirty Plates. June 26, 1868 
- Honeycomb cracks in negatives. March 19, 1869 
- Comets and their causes. September 1 O, 1869 
- Pinholes in negatives. New remedies. June 10, 1870 
- Cracked negatives: rents, ridges and ruptures. March 31 , 1871 
5 Robert Taft (op.cit p.324) The new type ot retouching was the manipulation ot the negative to remove wrinkles 

and facial blemishes, to smooth the air, and to secure a great variety ot intermediate tones than the collodion 
negative was capable ot recording. 

6 Alphonse Davanne. La Photographie. Gautier-Villars. París 1886. Reprint Arno Press 1979. Théoriquement, fe 
cliché photographique devrait sortir pur et complet des diverses manipula tions chimiques qui ont servi à fe pro
dui re ( .. .) mais i/ est rare qu'une épreuve, de que/que nature qu'elle soit, n'aif pas besoin de réparations, sou
vent même de corrections, s'i/ s'agit du portrait; ces corrections deviennent parfois tellement exagérées, qu'elles 
modifient complètement fe travail de la /umière. 

7 Louis Figuier. La Photographie. Texte et il/ustrations extraits du troisième volume des Merveilles de la Science 
(1888) avec /e suplément de 1889 et /e portrait de Louis Figuier par Paul Nadar. Laffitte Reprints. Marseille, 
1983: 11 fa ut que l'art intervienne, pour corregir les défauts du procedé: l'objectif a exageré les imperfections du 
modèle, i/ faut les atténuer, pour ne pas produire una image trop réa/iste. 

8 Rodolfo Namias. Manual practico y recetario de fotografia. Madrid, 1912. 
9 Frederic Dillaye. La theorie, la practique et l'art avec procedé gelatino-bromure d'argent. París, 1891. Reprint 

Arno Press 1979: L'art en photographie doit exclusivement provenir des manipulations purement photographi
ques et non s'allier aux habilités plus ou moins grandes que possède l'artiste photographe en tant que dessi
nateur. 

10 En una còpia retocada procedent de l'editorial López que es conserva a l'Arxiu Fotogràfic de I'AHCB. 
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RESUM EN 

La practica del retoque fotografico nace de forma paralela a la invención de la propia fotografia, en una volun-
tad de proporcionar a la imagen final unas caracterfsticas de verosimilitud acorde con la visión de la época en que 
son realizadas, y del fotógrafo. Ya en los inicios se crea una división de opinión sobre el uso del retoque como eli-
minador de defectos propios del proceso fotografico (rayaduras, puntos o defectos del procesado), o su uso como 
transformador de la imagen en función de una determinada iconografia final. Los manuales de época aportan infor-
mación abundante sobre métodos e instrumentos a usar para retocar y/o manipular las fotografías, mostrando asi-
mismo la doble vertiente del retoque e inclinandose en subrayar su uso como herramienta para producir una 
imagen acorde con la técnica. La incorporación de la fotografia a las publicaciones periódicas acentúa el trabajo 
de retoque para adecuar la imagen a las posibilidades de las imprentas. Finalmente, la integración de los proce-
sos informaticos en la realización de imagenes conlleva la aparición de imagenes imposibles que pueden llenar 
los archivos. Estos han de ser conscientes del uso (y abuso) del retoque o manipulación fotografica y ser capa-
ces de conservarlos, en algunos casos, y manifestar la existencia de estas pautas de intervención en aras de una 
buena documentación. 

RÉSUMÉ 

La pratique de la retouche photographique nait parallèlement à l'invention de la propre photographie, avec la 
volonté de donner à l'image finale des caractéristiques de vraisemblance conformes à la vision de l'époque ou elles 
sont réalisées et à celle du photographe. Dès le début, les avis sont partagés sur l'utilisation de la retouche pour 
éliminer les défauts propres au procès photographique (rayures, points ou défauts du procès) ou son utilisation 
comme transformateur de l'image en fonction d'une iconographie finale déterminée. Les manuals de l'époque 
apportent une information abondante sur les méthodes et instruments à utiliser pour retoucher eVou manipular les 
photographies, en montrant ainsi le double versant de la retouche et en tendant à souligner son emploi comrile 
outil pour la production d'une image conforme à la technique. L'incorporation de la photographie aux publications 
périodiques accentue le travail de retouche pour adaptar l'image aux possibilités des imprimeries. Finalement, l'in-
tégration de processus informatiques dans la réalisation d'images implique l'apparition d'images impossibles, qui 
peuvent remplir les archives. Les archivistes doivent être conscients de l'usage (et de l'abus) de la retouche ou de 
la manipulation photographique et être capables de les conserver, dans certains cas, et de manifestar l'existence 
de ces lignes d'intervention au bénéfice d'une bonne documentation. 

SUM MARY 

The practica ot photographic retouching came into being in parallel with the invention ot photography itself, out 
ot a desire to endow the final image with characteristics of authenticity in accordance with the vision ot the period 
in which it is produced and with the vision ot the photographer. Even in the early days there arose a division ot opi-
nion on the use ot retouching as a way ot eliminating defects inherent to the photographic process (scratches, spots 
or developing defects), or its use for transforming the image in accordance with a particular final iconography. 

The manuals ot the period provide abundant information on methods and tools to be used for retouching andlor 
manipulating photographs, showing the double facet ot retouching and tending to highlight its use as a tool for pro-
ducing an image in accordance with the technique. The incorporation of photography into periodical publications 
accentuated the work ot retouching in order to adapt the image to the possibilities ot the printing presses. Finally, 
the integration ot computing processes into the production ot images entailed the appearance ot impossible ima-
ges, which can fill the archives. The latter must be aware ot the use (and abuse) ot photographic retouching or 
manipulation and must be capable ot conserving them, in some cases, and ot manitesting the existence ot these 
types ot intervention with the objective ot good documentation. 
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ADQUISICIÓ, GESTIÓ I ARXIVAMENT DIGITAL: INSTRUMENTS ESPECIALITZATS 
PER A L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE PERIODISTES I ARXIVERS 

Roberto di Vito 
Arxiu La Repubblica. Roma 

Fa uns quants mesos, al diari La Repubblica de Roma va entrar en funcionament un nou 
sistema per a la gestió i l'arxivament de fotografies en format digital. 

La realització d'un arxiu digital per a fotografies comporta almenys tres tipus de problemes 
que cal resoldre: organització del flux de· treball, respecte per les atribucions professionals de 
periodistes i arxivers i posada en marxa de la dinàmica d'implementació del patrimoni ico-
nogràfic en format digital. · 

Sense una definició precisa dels objectius i dels resultats que es pretenen aconseguir 
resulta fàcil caure en la trampa de construir un dipòsit desmesurat de fotos que, d'aquesta 
manera, complicaria -en comptes de simplificar- les activitats relacionades amb la selecció, 
la gestió i el tractament de les imatges. 

Per aquesta raó, des dels inicis del projecte, l'agost de 1996, es va decidir portar a terme 
una recerca estadística sobre el volum de treball efectiu que exigeixen les fotografies i sobre 
les modalitats de desenvolupament del procés de recepció, utilització (o exclusió) i arxivament 
de la imatge, i de les fases successives d'investigació i reedició. 

Els resultats obtinguts han fet palesos alguns punts fonamentals. D'una banda es posa 
de manifest que l'ús de la imatge, s'ha anat fent cada cop més important, sobretot al llarg 
dels dos darrers anys: l'edició nacional i la crònica local dedicada a Roma publiquen prop 
de 120 fotos cada dia, mentre que el conjunt de totes les edicions que treu el diari n'arriba 
a utilitzar una mitjana de més de 200; el 50 % del total, el representen les fotografies 
d'agència -les anomenades fotos del dia-, facilitades per Ansa, Associated Press, Reuters, 
etc.; un 25% prové de l'arxiu històric del diari; un 15% són noves adquisicions de proveï-
dors independents i el 1 O% restant està constituït per donacions i fotos de procedència 
diversa, sobretot de bancs de dades i arxius històrics d'agències o fotos aconseguides a 
través d'internet. 

Pel que fa a les fotografies de crònica, d'altra banda, s'ha constatat que les seves possi-
bilitats de publicació són màximes durant els tres dies següents a la tramesa, amb una ràpi-
da disminució de les probabilitats que es tornin a publicar a partir del quart dia. 

Les primeres decisions que es van adoptar sobre les línies fonamentals del projecte con-
sistiren a crear dos nuclis o seccions principals del sistema: un primer nucli que permeti als 
periodistes el treball de redacció sobre les imatges que arriben cada dia i sobre les fotogra-
fies publicades al llarg dels darrers deu dies -en total, uns quants milers de fitxers informà-
tics-, i un segon nucli que és l'autèntic arxiu digital del diari, un arxiu on es guarden totes les 
imatges, conven)entment classificades i catalogades, perquè puguin ser reutilitzades en qual-
sevol moment. Es en aquesta segona secció on operen els arxivers de La Repubblica, men-
tre que, a la primera, els periodistes hi poden accedir directament. 

El mecanisme de transferència de fitxers a les diverses seccions del sistema ha estat 
automatitzat al màxim: les imatges diàries d'agències que no són seleccionades pels redac-
tors el mateix dia que han estat rebudes se suprimeixen automàticament, mentre que la resta 
es tramet a l'àrea de memòria temporal. 

L'endemà, els arxivers s'encarreguen de completar la tasca relativa a la indexació dels fit-
xers d'imatge; això es fa també amb les fotografies adquirides d'altres fonts i publicades, les 
quals són indexades i preparades al seu torn per tal de ser arxivades a l'àrea de memòria per-
manent. 
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Aquesta àrea de memòria permanent es troba representada per un sistema Fulcrum, 
sobre plataforma IBM AIX, al qual estan connectats diversos clients PC Windows 95 on s'ha 
instal·lat la interfície KAI (Kieis Archivio lmmagini), un browser desenvolupat per una empre-
sa de programari italiana que permet visualitzar per dins el motor de recerca Fulcrum. Les 
fotografies d'alta resolució es memoritzen sobre discs òptics inserits al dispositiu múltiple 
juke-box, mentre que les de baixa resolució, la part descriptiva i les dades administratives de 
les fotografies són memoritzades als discs durs del sistema. Els arxivers treballen en temps 
real sobre una xarxa intranet a través de la qual, com veurem tot seguit, porten a terme les 
recerques dins el Fulcrum, accedeixen a altres fonts i repertoris iconogràfics on-line disponi-
bles a internet, elaboren els dossiers fotogràfics sol·licitats pels redactors i els envien als inte-
ressats. Des de les seus perifèriques i a través de la xarxa ISDN, els clients poden al seu torn 
connectar-se a l'arxiu central per completar a la xarxa totes les fases de la recerca. 
L'estàndard utilitzat per a la memorització de les imatges d'agència és l'I PTC. 

En canvi, la secció de treball a la qual poden accedir directament els redactors -o, dit 
d'una altra manera, l'àrea per la qual transiten les imatges disponibles dia rere dia i on es 
memoritzen les fotografies rebudes i publicades durant els darrers deu dies- és construïda 
sobre l'aplicació IBM Netlcon, que utilitza un potentíssim processador Risc 6000 Scalable 
Parallel i els recursos de la tecnologia intranet. El browser del sistema, notablement sim-
plificat respecte als instruments disponibles per a les recerques en l'arxiu històric, fa possi-
bles les funcions bàsiques que són competència del redactor, des de la selecció de 
l'enquadrament fins a la tramesa de l'alta resolució, ja tallada, a tipografia per a la compa-
ginació final. 

En aquesta segona secció sempre hi ha, de manera rotatòria, entre 10.000 i 12.000 imat-
ges, mentre que l'arxiu històric central disposa ja en aquest moment de més de 100.000 imat-
ges digitals. 

Atribucions professionals i interacció centre-perifèria. 

Cada dia, els periodistes tenen a la seva disposició, als mateixos terminals, les fotografies 
d'agència del dia i també totes les imatges publicades per La Repubblica i els diferents suple-
ments durant els deu dies precedents. Si han de reeditar una imatge, poden buscar-la direc-
tament a la interfície de Netlcon i transferir-la tot seguit al director d'art del diari, que juntament 
amb el periodista haurà de decidir quina imatge es publicarà i de quina manera quedarà dis-
posada a la pàgina. En cas que no trobi imatges prou satisfactòries al dipòsit digital dels 
darrers deu dies, el periodista pot enviar una petició on-line als arxivers, els quals procediran 
a interrogar la base de dades central per mitjà de la interfície de Fulcrum. 

El resultat final de l'activitat dels arxivers es materialitza en l'anomenat dossier electrònic, 
que consisteix en una selecció d'imatges digitals congruents amb la petició del periodista. Així 
que està a punt, aquesta carpeta electrònica es tramet -sempre on-li ne- a la persona que l'ha 
sol·licitada. El periodista només haurà d'obrir el dossier electrònic, seleccionar a través de la 
interfície Netlcon les imatges més adequades per il·lustrar el seu article i transferir-les al direc-
tor d'art per a la decisió final i l'elecció de l'enquadrament. 

Si l'arxiver no troba res que li sembli satisfactori dins l'arxiu històric, pot connectar-se 
directament, des del seu lloc de treball, amb altres repositoris digitals d'imatges, entre ells 
l'immens magatzem que ofereixen les pàgines web de la xarxa internet. Un cop localitzades 
les fotografies pertinents i obtinguts els drets de publicació respectius, s'importen els fitxers 
al dossier electrònic i s'envien al periodista que els hagi demanat. 

Aquest sistema, construït a partir del que podríem anomenar "aprofundiments" iconogrà-
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fics successius, no tan sols permet al diari de mantenir substancialment inalterat el flux de tre-
ball habitual, sinó que a més deixa els diferents actors lliures per dedicar com més temps 
millor a les tasques pròpies de cadascú. El periodista pot dedicar-se així amb més tranquil·litat 
a seleccionar les imatges dins les carpetes digitals, que substitueixen del tot les carpetes de 
cartolina dels antics arxivadors de documents en paper; d'altra banda, l'arxiver desenvolupa, 
amb més possibilitats que abans, una autèntica funció de "buscador d'imatges", mentre que 
amb el sistema antic es limitava a traslladar fotografies en paper des de l'arxiu fins a l'escrip-
tori del periodista. Però també hem de valorar molt positivament l'oportunitat que l'arquitectu-
ra intranet ofereix de rebre imatges de crònica, fins i tot, en l'últim moment, remeses per 
col ·laboradors externs que trameten el fitxer digital a través d'instruments comuns de correu 
electrònic. Aquest darrer canal dóna una idea de l'estructuració capil·lar del sistema i de l'ex-
trema flexibilitat que el fa sobresortir com a porta d'accés al sector fotogràfic. 

Un sistema configurat d'aquesta manera també permet interaccions molt interessants 
entre l'arxiu central i les redaccions perifèriques. No hem de negligir gens aquest últim aspec-
te en el cas d'un diari com La Repubblica, que no solament ha de proveir imatges la redacció 
central de Roma, sinó que també ha de subministrar-ne a les redaccions perifèriques de Milà, 
Torí, Gènova, Bolonya, Florència, Nàpols i Palerm. 

Els periodistes i grafistes d'aquestes seus treballen com els seus col·legues romans, amb 
l'única excepció que els grafistes utilitzen clients perifèrics per fer les recerques a l'arxiu cen-
tral. Si un redactor sol·licita un dossier electrònic per triar-ne una imatge, li serà tramès pel 
buscador de la seu perifèrica exactament de la mateixa manera que si fos a Roma. Una icona 
adverteix els usuaris del sistema que aquella imatge ja ha estat seleccionada per ser publi-
cada en una edició local, cosa que permet d'evitar que la mateixa foto aparegui duplicada ni 
que sigui a l'edició nacional i la local. 

La carpeta digital arriba així a mans del periodista, que selecciona la imatge i l'envia a pro-
ducció. També en aquest cas és el programari del sistema l'encarregat de remetre la baixa 
resolució al periodista, que seleccionarà la imatge concreta i triarà l'enquadrament, i d'enviar 
l'alta resolució a tipografia amb les instruccions oportunes per a la fase final de compagina-
ció electrònica. En tots els casos, malgrat tot, són el periodista i el director d'art els qui tenen 
la responsabilitat de fer la tria de redacció i d'escollir l'enquadrament, mentre que el paper 
dels tècnics es limita a realitzar les últimes fases de la compaginació de les altes resolucions 
i el control de les corbes i de la resta de paràmetres qualitatius. 

La gestió del pressupost de compres 

El sistema té una sèrie de repercussions de gran interès fins i tot pel que fa a l'aspecte 
administratiu. Un diari com La Repubblica inverteix quantitats certament respectables en la 
utilització de fotografies, i un acurat control del pressupost esdevé un instrument de gestió 
imprescindible per racionalitzar un sector del control intern del qual seria, altrament, d'allò 
més dificultós. 

La base de dades de les imatges disposa de nombrosos camps dedicats precisament a la 
gestió administrativa d'aquestes imatges i controla en temps real tot allò que ja ha estat publi-
cat una o diverses vegades, el moment en què s'ha fet i el preu que ha calgut pagar. 

Cada dia, al voltant de les 14.00 hores, el sistema de fotos envia a l'ordinador adminis-
tratiu central (un IBM AS400) el còmput de les imatges publicades a totes les edicions de La 
Repubblica i als suplements setmanals. D'aquesta manera, els responsables de la gestió del 
pressupost poden seguir dia per dia l'evolució de les despeses i verificar, alhora, que aques-
tes despeses es mantinguin dins els límits de les previsions mensuals. 
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El control de gestió és només un dels aspectes econòmics del sistema, que, a més d'ofe-
rir flexibilitat i racionalitat en la gestió de les imatges del diari , farà possible en el futur la recu-
peració completa dels espais físics fins ara destinats a contenir les dotzenes de milers de 
carpetes de l'arxiu tradicional per a documents en paper. 

A més, el personal auxiliar que fins fa pocs mesos es dedicava a traslladar les carpetes 
de fotos entre les diverses seccions de la redacció ha estat destinat a tasques de caire més 
professional. 

Per fer-se una idea de les dimensions del canvi, cal tenir en compte que la introducció del 
sistema digital ha permès de passar pel sedàs gairebé un milió de fotografies en blanc i negre, 
eliminar-ne un 60% i fer possible en el futur un escanejat progressiu de les fotos més impor-
tants entre les 400.000 fotos restants. 

Conclusió 

A manera de resum podem dir que intentàvem trobar, i ho hem aconseguit, uns instru-
ments que automatitzessin al màxim l'arxivament de les· fotos del nostre diari i que fessin arri-
bar les informacions directament a mans de l'usuari final. El pas següent, la realització del 
qual no podem ni tan sols imaginar per ara, serà la connexió del nostre patrimoni arxivístic als 
molts altres jaciments culturals del nostre país, per tal de constitu ir una base documental 
homogènia de valor inestimable. 

Però això, certament, ja és una altra història. 
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RESUM EN 

Recientemente el diario La Repubblica, de Roma, ha adoptado un nuevo sistema de gestión y archivo de las 
fotografías en formato digital. Este proceso ha planteado la resolución de los problemas derivades de la organi-
zación del flujo de trabajo, del respeto por las atribuciones profesionales de periodistas y archiveros y de la pues-
ta en marcha de la dimímica de implementación del patrimonio iconografico en formato digital. Este sistema ha 
permitido evaluar cerca de un millón de fotografías, de las cuales se han podido eliminar un 60 % y sobre las res-
tantes ha permitido definir una política de digitalización de las mas importantes. La consecución de estos resulta-
dos se basa en el trabajo de selección de fotografías por parte de los periodistas y su inclusión en un archivo 
temporal (que siempre se sitúa entre las 10.000 y las 12.000 imagenes) para su posterior transferencia al archivo 
definitiva. De esta forma, los archiveros pueden centrar su actividad en la indización de las fotografías y en la pre-
paración de dossieres electrónicos de fotografías solicitados por los periodistas. Para su elaboración los archive-
ros utilizan los propios fondos del archivo histórico y los bancos de imagenes presentes en internet. Los archiveros 
facilitan este tipo de información, tanto a los periodistas de la sede central en Roma como a los de las delegacio-
nes de otras ciudades, con un interesante sistema de control para evitar duplicidades en las ediciones locales y 
nacionales. 

RÉSUMÉ 

Le quotidien La Repubblica de Rome a récemment adopté un nouveau système de gestion et archivage des 
photographies sous format numérique. Ce procès a posé la nécessité de résoudre les problèmes dérivés de l'or-
ganisation du flux de travail, du respect des attributions professionnelles de journalistes et archivistes et de la mise 
en marche de la dynamique d'implémentation du patrimoine iconographique sous format numérique. Ce système 
a permís d'évaluer près d'un million de photographies, dont on a pu éliminer 60% et a rendu possible de définir sur 
le reste une politique de numérisation des plus importantes. L'obtention de ces résultats est basé sur le travail de 
sélection de photographies de la part des journalistes et leur inclusion dans des archives temporaires (se situant 
tou jo urs entre 1 O 000 et 12 000 images) pour leur transfert postérieur aux archives définitives. De cette façon, les 
archivistes peuvent centrar leur activité sur l'indexation des photographies et sur la préparation de dossiers élec-
troniques de photographies sollicités par les journalistes. Les archivistes facilitant ce type d'information tant aux 
journalistes du siège central à Rome qu'aux délégations d'autres villes, avec un intéressant système de controle 
pour éviter des duplicités dans les éditions locales et nationales. 

SUMMARY 

Recently, the Roman newspaper La Repubblica adopted a new system for managing and archiving photo-
graphs in digital format. This process has involved the solutions of problems like workflow organisation, respect for 
the professional attributions of journalists and archivists, and the mechanisms for implementation of the icono-
graphic heritage in digital format. This system has enabled over a million photos to be evaluated, of which 60% 
have been eliminated, establishing a digitalisation policy concerning the most important of the remaining 40%. The 
results are based on the work of selecting photographs by journalists and their inclusion in a temporary archive 
(always ranging f rom 10,000 to 12,000 photos) for subsequent transfer to the definitiva photo archive. In this way, 
archivists can focus their activity on indexing pictures and preparing electronic dossiers of the photos requested by 
journalists. For this task, archivists use the historie archive collections and image banks on the lnternet. Archivists 
provide these data to journalists at the Roma headquarters as well as delegations in other cities, using an interes-
ting control system to avoid duplicating efforts in local and national editions. 
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L'EXPOSICIÓ "ANTONI CROSA MAURI, REPORTER DE PALAMÓS", 
UN INSTRUMENT PER AL CONEIXEMENT, PER A LA COMPLECIÓ 

I LA PROMOCIÓ D'UN FONS DOCUMENTAL HETEROGENI 
Carme Adroher Bona 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós 

Les actuacions del Servei d'Arxiu Municipal de Palamós (des d'ara SAMP), encaminades 
al coneixement de la figura del reporter Antoni Crosa Mauri, no feien pensar en un principi en 
la possibilitat de poder portar a terme un inventari del fons documental i una exposició com la 
que descriurem. 

L'acostament del SAMP a aquest personatge i a l'existència d'un possible fons documen-
tal s'emmarcava inicialment en un estudi sobre fotògrafs de Palamós. Després dels primers 
contactes amb les filles de l'autor, i sempre des de la perspectiva de l'estudi de la persona 
d'Antoni Crosa com a productor d'imatges, es va confirmar l'existència d'un pòsit documental 
format aparentment i únicament per prop d'un miler de positius fotogràfics. De manera pro-
gressiva i amb l'objectiu de facilitar l'estudi del personatge i de la seva producció, les hereves 
de Crosa van accedir a traslladar la documentació del reporter, que elles conservaven per 
separat com a part del llegat del seu pare, al SAMP, lloc on s'ha fet un inventari del conjunt 
del fons i s'han registrat els positius fotogràfics. 

La mostra sobre Crosa, com ha de ser en qualsevol exposició, no es va concebre com una 
finalitat en ella mateixa, ni tan sols com a punt final en l'estudi de la figura de Crosa. L'exposició 
va ser un instrument públic per assolir uns objectius que s'especificaran més endavant. 

Descripció 

"Antoni Crosa Mauri, reporter de Palamós" es va estructurar al voltant de la biografia i de 
la producció periodística, essencialment gràfica, del personatge. La mostra presentava dos 
recorreguts. El primer, i principal, se centrava en la persona de Crosa i en el context social 
que es derivava dels documents que Crosa havia generat com a reporter. Després d'un pri-
mer plafó de presentació i d'introducció a l'exposició, els àmbits o períodes que tractaven els 
següents cinc plafons eren: 

Els inicis, la guerra i la postguerra 
La represa i els primers anys del turisme 
Els anys 60 i 70, el boom turístic 
La democràcia i la premsa en català 
La vinculació al món del turisme. 

Cada període es va contextualitzar a partir d'un text breu que emmarcava la figura en el 
seu temps o àmbit, utilitzant premsa de l'època amb articles, notícies i imatges de Crosa, i 
reproduint un nombre notable de fotografies (entre 11 i 20), relatives a aquell període o àmbit, 
fetes, llevat d'algunes excepcions necessàries, per Crosa. El conjunt d'aquest recorregut, 
força dens, contenia 6 textos explicatius, 1 imatge tractada del personatge, 9 dibuixos, 33 
documents textuals, 66 documents fotogràfics i 12 objectes museístics, dels quals 1 O eren 
d'Antoni Crosa. 

L'exposició presentava també un segon recorregut, molt més lleuger i aparentment menys 
ambiciós, anomenat flash, el qual tenia com a única pretensió mostrar fotografies fetes per 
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Antoni Crosa, que tot i tenir un interès notable pel ~ seu contingut, no estaven documentades. 
Aquesta realitat ens va portar a encabir aquest material, que crèiem necessari en l'exposició, 
sota una forma i una estètica lineal i lliure de text. Es volia presentar aquestes imatges, que 
responien a quatre centres d'interès: personatges, vida quotidiana, esdeveniments locals i 
imatges anècdota, de manera que fossin com flaixos suggeridors. Aquest segon itinerari pre-
tenia, també, oferir al visitant una eina per a l'evocació i la documentació d'aquelles imatges. 
Cada reproducció fotogràfica, 71 en aquest itinerari, estava numerada i al centre de l'espai on 
aquest recorregut es desenvolupava hi havia un peu on el públic , en una llibreta amb títol "Si 
reconeixeu les imatges, ajudeu-nos a documentar-les", podia escriure allò que recordava d'a-
quella fotografia. 

Paral.lelament a l'exposició, i en el marc d'aquesta, es van organitzar dues conferències. 
La primera va estar dedicada al fenomen turístic, element recurrent en les imatges de Crosa, 
amb el títol "Antoni Crosa i la primavera de la Costa Brava". La segona es va centrar en la 
temàtica del fotoperiodisme, condicionament en la producció del reporter, amb el títol "50 anys 
de fotografia de premsa". 

L'exposició es complementava amb un vídeo de cinc minuts de durada muntat amb imat-
ges de la persona de Crosa bàsicament i sobre un so compost per talls de veu originals 
d'Antoni Crosa, extrets d'un programa radiofònic emès per Ràdio Costa Brava l'any 1983 amb 
títol "De Blanes a Portbou". 

Objectius 

En la definició dels objecti~;~s de l'exposició distingirem entre els principals i els secunda-
ris. L'objectiu principal d'"Antoni Crosa Mauri, reporter de Palamós" era aprofundir en el conei-
xement de la persona i del fons Crosa a partir d'un mitjà de difusió prou intens com una 
exposició, i obligar així, tant al Servei d'Arxiu, com a les filles de Crosa, a fer una tasca de 
recopilació i de documentació més profunda que la que s'estava produint fins al moment. 
Calia complementar i provar de completar el coneixement de la persona i del fons documen-
tal existent. Alimentar el cercle de les tasques d'un primer coneixement i d'una primera inter-
venció arxivística (analitzar, descriure, difondre) en un fons documental sobre el qual el SAMP 
estava actuant, i del qual el mateix arxiu no en tenia ni el control ni la tutela. L'elaboració del 
guió de l'exposició i la documentació dels materials obligava a entrar en contacte i a investi-
gar en persones i institucions que estaven fora d'allò que oferia el fons i la família del perso-
natge. L'exposició havia de ser un mitjà per aconseguir tenir una visió més externa i completa 
de Crosa i del seu fons, i també havia de ser un instrument públic i institucional de coneixe-
ment i reconeixement del personatge palamosí. 

Al costat d'aquest paquet d'objectius principals, n'hi havia, com en la major part d'exposi-
cions, d'altres que eren secundaris i subsidiaris: 

-Donar a conèixer el servei d'Arxiu i mostrar-ne una de les funcions, a partir d'un instru-
ment de difusió que pel seu contingut contenia elements d'identificació social importants: loca-
lisme, elevat domini de documents gràfics de caràcter popular i període de temps proper a 
l'actual , però suficientment llunyà com per ser evocable i memorable. 

- Donar a la família una mostra pública i institucional d'agraïment i un motiu de satisfacció 
per l'actitud de col. laboració mostrada fins al moment. 

-Fomentar aquesta actitud i augmentar la confiança de les filles de Crosa envers el Servei 
d'Arxiu i l'Ajuntament. Fer-la extensiva a altres particulars i procurar potenciar la visió de 
l'Arxiu com a servei especialitzat en la protecció, recuperació i difusió del patrimoni docu-
mental local. 
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Involucrar els mitjans de comunicació dels quals el personatge havia estat corresponsal, i 
oferir-los un espai per a la col.laboració, amb la finalitat de prestigiar, economitzar i assegu-
rar la campanya publicitària de l'exposició, i també el coneixement del Servei d'Arxiu com a 
organitzador. 

Mitjans utilitzats 

L'exposició es va desenvolupar a la sala polivalent de la casa de cultura municipal, a la 
Gorga, en un espai polivalent en el qual es disposava d'una sala per a l'exposició d'una super-
fície de 120 m2

, al costat de la qual hi havia un altre espai comunicat amb el primer d'uns 60 
m2

, on es van fer les conferències. 
Per al muntatge de l'exposició es va disposar de 6 elements plans, plafons de fusta de 3m 

x 3m segmentats pel centre que, per la seva estructura, permetien modificar-ne l'obertura; de 
7 elements amb volum (peus amb o sense vitrina per a documents i objectes), i d'un aparell 
de visionat de vídeo. Tot el mobiliari i els metacrilats per protegir i subjectar els documents ori-
ginals van ser facilitats pel Museu de la Pesca i per l'àrea de Cultura. 

La composició escollida dels plafons i el fet de ser aprofitables per les dues cares van per-
metre un muntatge en espiral obert que oferia el dos recorreguts que ja hem descrit. 
Finalment es van incloure alguns elements d'atrezzo (piles de diaris col-locats formant petites 
torres) amb l'objecte de donar ambientació a una exposició essencialment plana. 

El cost total de l'exposició va ser de 807.649 PTA, el qual desglossem de la manera 
següent: 

disseny 
confecció tríptics i cartells 
distribució cartells 
retolació 
reproduccions fotogràfiques 
material tou muntatge 
conferències 
assegurança 
protocol 

112.752 PTA 
75.760 PTA 

3.000 PTA 
214.888 PTA 
234.320 PTA 

52.134 PTA 
60.129 PTA 
15.975 PTA 
38.691 PTA 

Pel que fa a publicitat i espònsors, després de posar-nos en contacte amb els diaris 
L'Independent, La Vanguàrdia, El Punt, El Diari de Girona i La Proa, per oferir-los col-laborar 
en l'exposició, vam rebre una resposta positiva dels tres últims, de la premsa comarcal. El 
Punt, El Diari de Girona i La Proa, tres mitjans de comunicació escrita d'ampli ressò a les 
comarques gironines i al Baix Empordà respectivament, ens van oferir, cadascun d'ells, tres 
espais publicitaris gratuïts de l'exposició en tres dates estratègiques dins del calendari de la 
mostra, i un ampli tractament informatiu del tema. 

Resultats 

La incidència de l'exposició davant el públic va ser notable, atès que l'afluència de visi-
tants a exposicions a Palamós és escassa. El total de visitants directes i indirectes de la mos-
tra va ser de 877 persones, que desglossem seguidament, i dels quals 95 no van veure-la en 
muntatge real, sinó que el van seguir a través d'una conferència amb sessió audiovisual fora 
del calendari de la mostra. 
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Visitants exclusius exposició: 
- inauguració 
- resta de dies 
- escolars 

Visitants arran d'activitats simultànies: 
Conferències programades 
Conferència a l'lES de Palamós 

602 persones 
150 persones 
428 persones 

24 persones 
99 persones 
81 persones 
95 persones 

-"La visió de Palamós a través de les fotografies d'Antoni Crosa". 
El període de temps que cobria la mostra era de 44 dies, dels quals l'exposició va roman-

dre oberta 37 dies durant 74 hores en total. En la distribució de visitants es va detectar una 
tendència a la concentració durant els diumenges i també major afluència de visitants al llarg 
de la primera meitat del període d'obertura. 

Avaluació 

La valoració que hem fet de l'exposició és molt positiva, considerant el nombre de visitants 
que es va comptabilitzar, sobretot si es té en compte que el SAMP, fins al moment, ha tingut 
un caràcter marcadament administratiu, i que la mostra sobre Crosa ha estat la primera expo-
sició organitzada en la seva totalitat per l'arxiu. 

Gràcies a l'exposició es va poçjer completar el fons documental de Crosa. La necessitat 
d'obtenir informació sobre certs períodes de la seva vida, per poder documentar-los, va fer 
aparèixer material del qual es desconeixia l'existència. I d'allò que en un principi era única-
ment prop de mil fotografies de la darrera època de la seva vida, en va sorgir un autèntic fons 
documental que està compost essencialment per tres tipus de documentació. Per una banda 
hi ha un grup de documents originals tant textuals, relatius a la seva persona i a la seva acti-
vitat com a reporter (credencials, correspondència) , com a petites obres gràfiques de creació 
(dibuixos, retolacions). Al costat d'aquesta documentació es conserven esborranys i mostres 
fragmentàries d'edicions de la seva producció periodística. I finalment els documents fotogrà-
fics, la part més important del fons, dels quals s'han comptabilitzat més de dues mil fotogra-
fies, a l'espera de la revisió d'un conjunt de negatius que sembla que encara es conserva. 

Simultàniament a l'elaboració de l'inventari del fons i· a la preparació de l'exposició, va 
augmentar la freqüència dels contactes amb la família, i la confiança envers el Servei d'Arxiu 
pel que feia a l'actuació en el fons i al tractament del personatge. L'agraïment per la col.labo-
ració mostrada per la família i el reconeixement de la figura del seu pare va culminar amb l'a-
torgament a títol pòstum de la Medalla d'Argent de la Vila a Antoni Crosa Mauri. Actualment 
el fons Crosa es troba dipositat al Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, a l'espera de la incor-
poració de nous materials provinents de la família i a la finalització de les tasques d'inventari 
i estudi del fons i del personatge. L'exposició va ser un element dinamitzador de tot el procés, 
va donar a conèixer una de les tasques del Servei d'Arxiu, va contribuir al coneixement i el 
reconeixement públic del fons i de la persona de Crosa i va ser un punt i seguit en la inter-
venció arxivística en un fons i en els objectius de recuperació del patrimoni documental del 
municipi a mig i a llarg termini. Posteriorment a l'actuació sobre el fons Crosa, s'ha incorpo-
rat al SAMP el fons fotogràfic de l'antiga revista de Palamós Proa. 
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Exposició "Antoni Crosa Mauri, reporter de Palamós". Itinerari de flaixos. Foto: LI. Serrat. 
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UNA EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES, LA DONA I EL TREBALL 
Marta Albà i Espinet 

Arxiu Municipal de Llagostera 

El desembre de 1996 es va inaugurar a la sala d'exposicions de l'Arxiu Municipal l'expo-
sició de fotografies titulada La dona i el treball. L'exposició es programava conjuntament amb 
dos actes més: la presentació del primer número de la col-lecció Llibres de Crònica: Isabel 
Vilà i Pujol. La primera sindicalista catalana de Francesc Ferrer i Gironès, i d'una conferencia 
del mateix Francesc Ferrer sobre aquesta dona "rebel", nascuda a Calonge, però que desen-
volupà la seva activitat sindical a Llagostera entre 1872 i 187 4. 

L'exposició mostrava fotografies de dones en el seu lloc de treball: fàbriques de taps de 
suro, tallers de sastres i modistes, a pagès, empreses de serveis, etc. Un grup de fotografies 
corresponia a actes festius relacionats amb l'activitat laboral de les dones: excursions d'em-
presa, festes patronals, banys i dinades a la platja, etc. 

La recollida de material s'havia fet prèviament a través d'una crida a la gent de Llagostera 
perquè deixessin les fotografies que haurien de ser reproduïdes per a l'exposició. Un petit car-
tell anunciava l'exposició i alhora invitava a col-laborar-hi d'una manera directa i clara: 

La teva àvia treballava a la fàbrica? La teva mare tenia una botiga? ... Busca fotos 
de dones treballant i porta-/es a l'Arxiu ... 

No es posava cap limitació cronològica a les fotografies que es volien exposar, però de la 
publicitat es desprenia la voluntat de recular en el temps tant com fos possible. La idea era 
mostrar, d'una manera gràfica, que les dones fa molt anys que surten de casa seva per anar 
a treballar i que ho han fet en unes condicions molt dures, tant a casa com a la feina. De la 
mateixa manera es volia plantejar quin ha estat el paper de la dona a pagès, on no li ha calgut 
sortir de casa per tenir bona part de les tasques del camp sota la seva responsabilitat directa. 

El text de l'exposició es reduïa pràcticament als títols, als peus de foto i a una recons-
trucció de la jornada laboral d'una dona de principi de segle, casada, amb dos fills i treballa-
dora d'una fàbrica de taps de suro, des que s'aixecava a les 5 h. del matí fins a les 20h. en 
què se n'anava a dormir. Les dades per a l'elaboració d'aquesta jornada es van obtenir a tra-
vés de fons orals. En general, el to de tots els textos pretenia suggerir com podia ser la vida 
d'aquestes dones amb jornades laborals llargues i sense cap ajuda a casa, ni tan sols aigua 
corrent o electricitat. 

Si aquest era el plantejament que es volia transmetre al públic, des del Servei d'Arxiu l'ex-
posició es movia per dos objectius diferents. El primer era detectar quin grau de resposta tin-
dria un tipus de crida feta des de l'Arxiu. Al cap de vuit anys de posada en marxa del Servei 
d'Arxiu i d'haver realitzat diferents tipus d'activitat de difusió, l'exposició havia de ser un índex 
per conèixer si l'Arxiu era capaç de connectar amb la gent del poble. Amb tot, sabíem que no 
era fàcil: la crida es feia amb uns mitjans molt limitats, calia buscar fotografies sobre un tema 
difícil, més si tenim en compte les dimensions de Llagostera (5.400 habitants). 

El segon objectiu era poder detectar l'existència d'imatges fins aleshores desconegudes 
que, encara que no responguessin al que en aquesta ocasió se sol-licitava, ens podien ser 
útils per a d'altres activitats de difusió o, si es creia convenient, per sol-licitar-ne reproduccions 
i estimular donacions. 

L'exposició es va fer amb un pressupost gairebé nul. Les fotografies van ser escanneja-
des per una senyora del poble que, en veure la publicitat, es va oferir a posar-hi els mitjans i 
la feina. Es va exposar la impressió de les imatges escannejades a mida DIN A4 i el text es 
va imprimir amb la impressora làser del Servei d'Arxiu. 
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Els resultat de l'experiència es pot considerar positiu si tenim en compte que: 
- Trenta persones van respondre a la crida, majoritàriament dones, només van col·labo-

rar-hi tres homes. En total van aportar 128 fotos, de les quals se'n van exposar 64, datades 
entre 1888 i 1972, però únicament 12 eren cronològicament posteriors a l'any 1960. 

- El nombre total de visitants de l'exposició va ser de 1332 persones (un 25% de la pobla-
ció), tot i que només va estar oberta durant les Festes de Nadal. Els llagosterencs s'hi senti-
ren implicats, ja que la totalitat del que s'exposava era fruit de la seva col·laboració. 

- 72 persones van assistir a la inauguració i a la conferència, quantitat que és la suma del 
públic que habitualment assisteix a aquesta mena d'actes i la gent que va aportar material per 
a l'exposició. 

- Va representar un inici de col·laboració amb el Museu Municipal, que va cedir per a 
exposició l'objectes, eines i màquines del mon del suro i de pagès. El objectes ajudaven a 
contextualitzar els dos grups majoritaris d'imatges. 

- Es va contactar amb 11 persones, de les 30 que van col·laborar, que conservaven foto-
grafies que podien ser d'interès. Fins al moment s'han fet 15 reproduccions. Un dels contac-
tes va permetre localitzar fotografies del món agrícola, sega, matança del porc, etc. que han 
servit posteriorment per a una exposició organitzada pel Museu Municipal titulada Un any a 
pagès. Treball agrícola i vida social abans de la mecanització. 

- L'empresa d'aglomerat de suro Productos del Gorcho Aglomerado va fer donació a 
l'Arxiu Municipal de la documentació que conservava. Es tracta d'un fons molt fragmentat, 
únicament dues unitats ·d'instal·lació amb documentació datada entre 1923 i 1989. Amb tot, 
és el primer fons d'empresa que ingressa a l'Arxiu. 

Al mateix temps, aquesta empresa va donar una mostra de la seva producció industrial, 
datada entre 1959 i 1998, per al Museu Municipal. 

-Es varen iniciar contactes amb els descendents de Miquel Coris, família que s'ha dedi-
cat a la fabricació de taps de suro des del 1850 fins al 1923, per a la reproducció de fotos i 
de documentació. Aquest contactes s'han de reprendre aquest estiu quan la família vingui a 
estiuejar. 

- En total han ingressat a l'Arxiu 88 imatges: 9 per donació de l'original ; 15 per autoritza-
cions de reproduccions i 64 escannejades i conservades en CD. 
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Fotografies: Dani Moll. 
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LA COLECCIÓN DE PLACAS DE VIDRIO DEL MUSEO NACIONAL DE CERAMICA 
GONZALEZ MARTÍ 
Irene Boní/la Sancho 

Museo Nacional de Ceramica 

Con esta comunicación se pretende dar a conocer parte de los fondos fotograficos del 
Museo Nacional de Ceramica Gonzalez Martí de Valencia. 

Con el fin de aproximarnos a estos fondos es de crucial importancia hacer mención a los 
antecedentes del museo, creado en 1947 por la cesión al estado de la colección de don 
Manuel Gonzalez Martí formada por ceramicas, mobiliario, pintura, dibujos ... Entre ot ros obje-
tos conservamos un extenso conjunto de fotografías históricas formadas por 1300 placas de 
vidrio y unas 2500 imagenes de temas similares a las placas: costumbres, arquitectura, cera-
mica, acontecimientos históricos en la ciudad de Valencia ... 

Tras la muerte del primer director y fundador, don Manuel, su sucesor don Felipe Garín 
Llombart, decidió en 1973 realizar un inventario fotografico de las colecciones, realizandose 
unas 4000 tomas en blanco y negro. En los últimes años se ha confeccionada una extensa 
documentación con motivo de la preparación del proyecto museografico para la próxima rea-
pertura del museo. 

Del conjunto de los fondos del museo hemos tornado las placas de tematica arquitectóni-
ca, tratando de identificar los edificios representades en las mismas. 

Nuestro trabajo ha consistido, en un primer memento, en tratar de conservar las placas 
del mejor modo posible, ya que durante años han sufrido unas condiciones deficientes, con 
goteras, humedad ... Siguiendo su número de inventario se han almacenado las placas de 
diez en diez en cajas de cartón de 30X 20 cm. Cada una de las placas esta protegida por 
sobres de papel melimex o cebolla, interiormente la caja se acopla al tamaño de las placas 
evitando su movimiento. En el exterior señalamos los números y tematica de las placas que 
allí se encuentran. 

Debido a su trato en épocas pasadas, algunas de las placas han quedado parcialmente 
dañadas, observandose casos de pérdida de emulsión, despegue de ésta por la humedad, 
rotura del vidrio, oxidaciones de la plata ... Posteriormente se tomaran algunes ejemplos y se 
mostraran sus males. 

Las placas han sido fotografiadas con carrete Agfapan APX25. Nuestra tarea estriba en 
tratar de identificar las placas anteriormente fotografiadas, ya que se desconocía la proce-
dencia de las fotografías y la ubicación de las construcciones que se observaban. En varios 
meses de trabajo se han conseguido identificar aproximadamente 60 placas, lo que supone 
reconocer el lugar donde se encuentra o encontraba el edificio. Así podremos comparar la 
construcción actual con la fotografiada a principies de siglo. 

Ninguna de las placas estudiadas indica la fecha de su realización ni su autor. Tan sólo en 
una observamos un sello troquelado donde se Iee "Lacoste. Madrid". Nuestra placa repre-
senta una fotografía perteneciente al mencionada taller, sucesor del prestigiosa Laurent, que 
trabajó en Valencia durante los últimes años del siglo XIX. 

A pesar de no existir documentación que lo acredite, los negatives fueron tornados por 
el señor Gonzalez Martí entre 1900 y 1930. Se ha llegado a tal conclusión debido a la per-
tenencia de multitud de las ceramicas fotografiadas a la colección del museo y la situación 
geografica de placas de tematica arquitectónica (Valencia y alrededores, y el norte de 
Castellón, lugares donde vivía y veraneaba el autor). Así mismo hemos encontrada entre los 
fondos fotograficos del museo 16 positives de las placas estudiadas, al parecer revelades 
en diferentes épocas, debido a su diferente formato. Otro dato que confirma dicha hipótesis 
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es el reconocimiento de las placas que aparecen representadas en uno de los libres que 
escribió el Sr. Gonzalez Martí. Como en la pagina 631 de su Ceramica del Levante Español, 
Valencia 1936. 

Se tomaran unos ejemplos ilustrativos que mostraran lo estudiada. Comenzamos por la 
placa 98.6 N2 486 (foto n2 1) representa una calle de Morella, localidad de la montañosa 
comarca de Els Ports en Castellón, donde veraneaba el Sr. Gonzalez Martí. A ambos lados 
vemos casas señoriales, una de elias con ventanas de cerves en piedra que denota la tipo-
logía típica del Renacimiento valenciana. En el lateral izquierdo de la fotografía, observamos 
un grupo de hombres del campo con las vestimentas y útiles de trabajo propios de la época. 
No podemos obviar los enormes portalones, que se suceden a lo largo de la calle. La docu-
mentación nos revela que son unas construcciones efímeras realizadas para conmemorar la 
visita de Alfonso Xlii a Morella en los primeres años de este siglo. Esta placa posee un valor 
documental importante, ya que son pocas las fotografías que se conservan de estos monu-
mentos destruidos pocos años después de su realización. Estilísticamente es de una gran 
sencillez, formado por un robusto arco peraltada y sobre él un grueso pinaculo. La placa se 
conserva en buen estado, tan sólo se ha despegado y perdido parte de la emulsión en el late-
ral inferior derecho debido a los contrastes de humedad. · 

La placa 98.5 N2474 (foto n22) tiene especial relevancia, pues representa el retablo de la 
iglesia de la Asunción de Andilla (Valencia). El viejo temple es una buena muestra de la arqui-
tectura renacentista valenciana. Su retablo mayor fue destruido en 1936 y según cita el 
Catalogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana. AAVV 1987 " ... debió ser 
de gran calidad con relieves entre los intercolumnios, en el centro un grupo escultórico de la 
dormición de la Virgen, sus portadas fueron pintadas por Juan de Ribalta {1597-1628) y sus 
colaboradores ... ". En ambos laterales se observan las puertas con escenas de la vida de la 
Virgen, pintadas por el hijo de Francisco Ribalta, éstas sobrevivieron a la destrucción. 
Apreciamos la distribución del retablo, la zona inferior esta formada por unos nichos que 
albergan diferentes esculturas, la superior centra su atención en el grupo escultórico de la 
dormición de la Virgen (difícil de ver en la placa), a ambos lados y separadas por columnas, 
tres escenas religiosas imposibles de identificar. Finalizando el retablo con tres columnas 
gigantes de orden compuesto. 

La placa que conservamos se encuentra muy deteriorada. En la parte superior izquierda 
la emulsión se ha despegado y perdido. En una zona ha sido arrancada, en el resto ha ido 
desapareciendo poco a poco. En la parte inferior también hay pérdidas de emulsión. En nin-
guna de los casos se conservan los restos perdidos. En puntes determinades de los latera-
les se observa una alteración característica de los negatives a la gelatina-bromuro de plata 
los "espejos de plata"1 . Son unas manchas de diferentes colores donde predomina el platea-
do. 

La placa 98.15 N2273 (foto n23) ha sido mencionada anteriormente en este trabajo debi-
do a que es la única reconocida por un taller fotografico. En dicha placa se observa en el late-
ral inferior izquierdo una inscripción donde se Iee "Lacoste. Madrid", es el sello troquelado del 
taller. Por lo que se ha deducido que la placa estudiada es una copia del citado taller y no un 
original (obsérvese que la placa es en positivo a diferencia del resto). 

Como en los casos anteriores su valor documental es destacada, pues representa la cén-
trica plaza de la Almoina de Valencia antes de la destrucción del edifici o que le dio el nombre. 
La construcción de la izquierda es parte de la catedral. 

lnvestigando en los fondos del museo se han encontrada dos positives con una imagen 
exacta a la anterior. El primera de 31 ,8x 23,2 cm en su sello indica "Portugal. Madrid", taller 
que como Lacoste fue sucesor del francés Laurent. El segundo mide 32,2x 16,9 cm con el 
sello de Lacoste: es la copia que Gonzalez Martí fotografió . 
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Su estado de conservación es perfecte. 
Se podrían seguir enumerando cada una de las placas estudiadas ya que sus casos son 

diferentes, pe ro por falta de espacio hemos tornado tres ejemplos que abarcan los distintes 
campos de nuestra investigación. 

Antes de concluir deseo mostrar mi mas sincero agradecimiento al Museo Nacional de 
Ceramica por brindarme la oportunidad de emp render mi investigación sobre sus fondos foto-
graficos y a las Jornades Antoni Varés por mostrarse interesados en mi proyecto. 

Foto 1. Calle de Morella (Castellón) Autor: Gonzalez Ma rtf. Principies de s iglo. Colección del Museo Nacional de Ceramica. 

NOTA 

1. Luisa Masetti. Riccardo Vlahov: /a fotografía. Edizioni Analisis 1987. 
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Foto 2. Retablo mayor de la lglesia de la Asunción de Andilla (Valencia). Autor: Gonzalez Martí. Anterior a 1936. Colección del Museo Nacional de 
Ceramica. 
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Foto 3. Plaza de la Almoina (Valencia). Autor: Lacoste. Madrid. Colección del Museo Nacional de Ceramica. 
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TREBALL D'ARXIU I DIFUSIÓ DEL FONS AMADEU 
Sílvia Domènech i Fernandez 

Jordi Calafell i Garrigosa 
Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona 

L'exposició i el catàleg Amadeu i Audouard, fotografies d'escena no és més que la con-
seqüència final de tot un projecte basat en el treball d'arxiu d'una agrupació documental de 
l'Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona: el fons Amadeu. No pretén ser 
un cas excepcional, però sí un exemple de treball en els arxius fotogràfics. 

L'objectiu final era posar a l'abast del públic el fons Amadeu. La difusió, aprofitant la 
Primavera Fotogràfica i el festival Grec'98, esdevenia un fet natural després de dos anys de 
treball. 

Els criteris de treball utilitzats són aplicables a qualsevol altra agrupació documental de 
l'Arxiu, tenint present la casuística del fons i les peculiaritats de cada document fotogràfic. 
Aquesta sistemantització ens permet aconseguir els objectius finals de qualsevol arxiu: la 
consulta pública i la difusió. 

Explicar el tractament que s'ha donat al fons Amadeu, esmentar pas per pas tot el procés, 
no pretén alliçonar un públic que coneix sobradament la matèria, sinó recordar la importància 
que mereix tot aquest treball de fons quan es preveu una difusió, ja que per sobre de tot cal 
tenir ben resolta l'accessibilitat pública als fons de l'Arxiu. D'altra banda, un acurat treball de 
base és imprescindible, tal com ha quedat demostrat en aquest cas, si el que es pretén és fer 
una difusió seriosa, amb un discurs coherent i, sobretot, útil. 

El treball d'arxiu. 

Els passos que s'han seguit en el treball d'arxiu del fons Amadeu han estat els següents: 

1. Es va delimitar l'agrupació documental que calia treballar. D'entrada teníem més d'un 
centenar de caixes plenes de clixés de vidre amb la paraula "actors" escrita al llom. Cada clixé 
portava el nom de l'actor o de l'actriu, seguit d'un número de tres dígits. Tanmateix, en unes 
vint caixes es podia llegir el títol d'una obra de teatre seguit d'un número de cinc dígits. També 
hi havia un manuscrit amb el llistat d'una part de la iconografia representada, signat pel propi 
autor. Un cop revisat tot el material es van consultar els llibres de registre i es van localitzar 
~lguns positius corresponents a negatius que ja havien estat enregistrats entre 1933 i 1934. 
Obviament calia treballar tots els materials conjuntament i seguint uns mateixos criteris. La 
primera conclusió a la qual vam arribar era que es tractava del fons d'un fotògraf, Amadeu 
Mariné, amb una temàtica molt concreta: retrats d'actors i actrius i de personalitats de la vida 
cultural catalana. 

2. Investigar la procedència. Aquest pas ens havia de servir per corroborar la conclusió 
a què havíem arribat. En consultar la documentació administrativa de I'AHCB vam poder com-
provar que, efectivament, es tractava d'un fons adquirit en els anys 1933 i 1934 a Amadeu 
Mariné en forma de compra. Les diferències entre les quantitats de documents adquirits i els 
que actualment conservàvem eren molt petites, tenint present que havien passat seixanta-dos 
anys i una guerra. 

3. Establir contacte amb el material. Calia extreure una informació bàsica per tal d'establir 
una estratègia de treball. Mirar els negatius, comprovar-ne la temàtica, desxifrar la informació 
continguda i examinar l'estat de conservació. El problema principal era la brutícia, mentre que 
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les alteracions físico-químiques no presentaven una especial gravetat. Es va iniciar una nete-
ja general sense tocar l'emulsió i respectant totes les màscares i retocs fets amb pintura ver-
mella. Seguidament tots els negatius van ser introduïts en sobres i capses de conservació, 
se'ls enregistrà i assignà una signatura topogràfica. 

4. Fer contactes de tots els negatius per poder treballar en la seva documentació de forma 
còmode i sense perill. 

5. Estudiar la multiplicitat i realitzar una avaluació. Per realitzar aquesta tasca es va reu-
nir tot el material (negatius originals, negatius duplicats i positius). De tota la documentació es 
van definir clarament dos grups: un de constituït per negatius originals i positius vintage, de 
conservació definitiva a l'Arxiu, i un altre de negatius i positius duplicats de baixa qualitat i dels 
quals ja disposàvem de l'original de càmera. Aquest darrer conjunt es va proposar per la 
Comissió de Tria i Eliminació de l'Ajuntament de Barcelona. S'iniciava l'avaluació de l'Arxiu 
Fotogràfic. 

6. S'inicia la investigació a tres nivells: tècnic, documental i artístic. El primer nivell ens 
havia de servir per guardar en les condicions adequades el material, el segon per conèixer 
els continguts i el tercer per situar l'agrupació documental al lloc que li correspon en la histò-
ria del retrat. L'ensamblatge dels tres nivells d'estudi havia de donar coherència a un conjunt 
d'imatges diferents, quasi inconnexes, i només amb el denominador comú de l'autoria i la 
temàtica. En aquest sentit va ser essencial la col ·laboració de l'Institut del Teatre. Poc a poc, 
el que va començar com un treball d'identificació d'actors, personatges i obres teatrals va 
anar agafant forma fins arribar a enllaçar directament les fotografies del fons Amadeu amb un 
període concret de la història del teatre català. Era evident que s'ultrapassava la simple tasca 
de documentació fotogràfica per penetrar en la interpretació dels documents fotogràfics. El 
descobriment que uns tres-cents negatius del fons havien estat realitzats per Audouard al seu 
estudi de la casa Lleó Morera ens va esperonar a continuar investigant, alhora que ens aju-
dava a dibuixar el panorama del retrat d'escena al primer terç del segle XX. Cal esmentar 
l'ajut que ens van oferir els familiars de Pau Audouard i d'Amadeu Mariné (aquests darrers 
instal -lats tots a l'estranger i localitzats per un cop de sort). 

7. La catalogació de tots els documents amb la finalitat de facilitar la seva posterior recu-
peració i la tasca dels investigadors. La unitat documental objecte de la descripció fou la peça 
documental simple, és a dir, es van fer fitxes catalogràfiques de totes i cadascuna de les foto-
grafies i es van introduir a la base de dades documental de l'Arxiu Fotogràfic (BIMA), on 
actualment són consultables. 

Amb aquest treball hem volgut sistematitzar el que ha de ser un treball d'arxiu. Això ens 
ha permès recuperar per a la història i per a la investigació un dels fons fotogràfics d'originals 
de càmera més importants de l'escena catalana del primer terç de segle. Gràcies a aquest 
sistema de treball vam aprofundir en el coneixement de la informació que ens oferien aque-
lles imatges i, naturalment, la perpectiva històrica va créixer de forma paral-lela. 

La difusió. 

Ha de quedar ben clar que sense tota la recerca prèvia hagués estat impossible fer una 
difusió amb cara i ulls del fons Amadeu. Tant l'exposició com el catàleg amb els seus textos 
es basen en les conclusions a què vam arribar després de dos anys d'investigació. Situar 
Amadeu i Audouard en el context històric i cultural del moment, relacionar la seva feina amb 
la vida teatral barcelonina i, finalment, establir unes línies evolutives en el retrat de galeria a 
partir del seu treball hagués estat impossible sense tot el treball d'arxiu previ a la difusió. 
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Sense investigació no hi hauria hagut hipòtesi de treball i sense hipòtesi de treball la difusió 
hauria estat poc coherent, fragmentada i, de ben segur, mal feta, i hauria caigut fàcilment en 
el kitsch i en la nostàlgia fàcil, en la simple il·lustració de la curiositat històrica. 

La difusió mai no ha de perdre de vista la seva utilitat social i, per tant, sempre ha de pre-
tendre ser moderna, entenent per modernitat allò que fa que les coses siguin útils a qui les fa 
servir. En el cas dels arxius fotogràfics, que custodien documents fàcilment divulgables -les 
fotografies-, aquesta qüestió és especialment important, ja que el control de la difusió dels 
seus fons els garantirà no sols uns possibles guanys econòmics, sinó també, i sobretot, la uti-
litat que la societat n'espera: fonamentalment explicar el passat - totes les fotografies són del 
passat- sense manipulacions teleològiques d'interessos presents i de la forma més objectiva 
possible, evitant tot allò que és fàcil i comercial. 

Per poder fer aquesta tasca és imprescindible una infraestructura mínima i un bon grau 
d'autonomia dels arxius i dels seus tècnics. Dos són els pilars de la difusió: les exposicions i 
les edicions. Pel que fa a les exposicions, i sense oblidar els tiratges vintage, podem dir que 
ser els dipositaris de milions de negatius ens obre una de les portes més grans de la difusió: 
el tiratge actual de qualitat. Sempre tenint en compte la problemàtica dels drets d'autor, 
subratllem que la gran difusió es fa a partir de l'edició impresa. Amb motiu de l'exposició 
"Amadeu i Audouard, fotografies d'escena", l'Arxiu Fotogràfic de I'AHCB ha iniciat, en coedi-
ció amb Renart Edicions, la col·lecció "Memòria fotogràfica". En el seu interior, a part de les 
fotografies , s'hi troben textos d'arxiu, de fotografia i d'història. 

Exposició i publicació són els dos eixos de la difusió. És important que aquesta sigui el 
resultat d'un treball científic de base, o contràriament a uns pretesos objectius científics i 
moderns qualsevol mostra es pot qonvertir en una interpretació vulgar, comercial i teleològi-
ca del passat. Que els tècnics dels arxius tinguin prou autonomia i medis per treballar sona a 
reivindicació, però no oblidem que normalment desenvolupem les nostres tasques en el si de 
les administracions públiques on no existeix gens de cultura fotogràfica. Com podem esperar, 
doncs, que la societat valori els arxius o es produeixin donacions si ni tan sols servim com a 
interlocutors entre la preservació del patrimoni i la societat que el produeix? Parafrasejant 
Pierre Bonhomme, cal convèncer els incrèduls de la necessitat de preservar, administrar i 
valorar els arxius, els quals, sense una bona infraestructura, s'anirien oblidant i degradant 
progressivament. 
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CAMPANYA DE RECERCA D'IMATGES A L'ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE 
SANT FELIU DE LLOBREGAT, APROFITANT LES NOVES TECNOLOGIES 

Josep Maria Gelabert Campos 
Arxiu Històric Comarcal Sant Feliu de Llobregat 

1. Introducció. 

A l'Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat (ACSFL), hem iniciat una campa-
nya per recuperar imatges fotogràfiques de la ciutat que pertanyen a d'altres èpoques, però 
que estan en mans de particulars o d'entitats públiques o privades. 

Les noves tecnologies, amb les tècniques de digitalització de les imatges, ens permeten 
d'obtenir aquelles imatges que siguin d'interès per a l'Arxiu, però sense necessitat de con-
servar-ne l'original, que pot ser retornat a la persona o entitat que ens l'hagi cedit. D'aquesta 
manera, se'ns amplien de manera considerable les possibilitats d'obtenir imatges de temes 
que difícilment estarien a l'abast de l'Arxiu. Aquesta campanya es desenvolupa amb motiu del 
mil·lenari de la ciutat i està finançada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

La idea és aconseguir, enguany, 1.000 fotografies, que cronològicament siguin des dels 
inicis de la fotografia fins a la dècada dels setanta, i delimitar-les a l'any 1980, per tal d'in-
cloure els anys de la transició democràtica, molt prolífica en actes i manifestacions diverses. 
De tota manera, si s'aconseguissin fotografies posteriors a aquesta data que tinguessin un 
interès especial , faríem alguna excepció. Enguany només es farà la digitalització de fotogra-
fies en blanc i negre, i les de color restaran per a posteriors campanyes. 

La digitalització de les fotografies, amb el corresponent retoc i millora, la fa una empresa 
dedicada al disseny d'imatge, ja que compta amb un suport informàtic adient i un equip humà 
i tècnic per damunt de les nostres possibilitats. Al mateix temps, allibera l'Arxiu de realitzar 
una tasca purament mecànica, i pot concentrar tota la dedicació a la selecció, registre i docu-
mentació de les imatges. Aquesta empresa ens lliurarà una reproducció en els copions de les 
imatges i els CD amb les imatges digitalitzades amb el seu número corresponent, que 
romandrà en poder de l'Arxiu. 

Amb la idea d'organitzar la captació i crear un clima de confiança envers les persones, 
vam confeccionar una documentació que consisteix en el següent: 

- Document d'entrega de fotografies. S'hi especifiquen les dades personals de les perso-
nes que cedeixen les fotografies, nom i cognoms, adreça, telèfon, quantitat de fotografies 
cedides, autorització per tal de fer-ne ús, termini de devolució (1 mes i mig), i espai per a la 
devolució. 

Aquest document és força important, ja que hi consta la cessió de les fotografies per part 
de les persones o entitats, l'autorització per a la reproducció (tot especificant-ne les condi-
cions) i també la devolució de les fotografies, un cop s'hagi fet efectiva. 

- Document d'entrega de fotografies a l'empresa encarregada de fer-ne la digitalització: hi 
consten les fotografies que s'entreguen a l'empresa per tal de digitalitzar-les, on hi ha el nom-
bre de fotografies entregades, la data i l'espai per a la devolució. 

Per tal d'iniciar la captació, vam aprofitar l'avinentesa d'una exposició de col-leccions de 
postals antigues de Sant Feliu, feta per dos col-leccionistes locals, amb el suport del Patronat 
Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Vam aprofitar el decurs de 
l'exposició per explicar la campanya, per prendre nota de persones potencials que disposa-
ven de fotografies i per fer alguna captació. 
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També es va confeccionar un cens amb les persones que sabíem amb seguretat que 
podien posseir fotografies d'interès, amb les seves dades personals, adreça, número de telè-
fon , hores probables de localització i temàtica. 

Cal esmentar la valuosa col-laboració en la campanya d'un col-leccionista local, que ja 
havia realitzat una tasca prèvia en aquest sentit i que va facilitar dades de potencials posseï-
dors de fotografies, i que també participa en la captació, supervisada per l'Arxiu. També vam 
comptar amb un alumne de pràctiques, que va dedicar 40 hores a col-laborar en algunes tas-
ques de la campanya. 

2. Criteris de selecció. 

Es van plantejar uns temes d'interès per tal d'iniciar la recerca d'imatges. Calia tenir ben 
present els temes dels quals disposàvem documentació a l'Arxiu, per tal d'evitar repeticions. 
Aquests temes inicials serien els carrers, les festes, les roses (d'especial rellevància a Sant 
Feliu) i les postals editades. 

Una vegada es va iniciar la captació van anar sorgint més temes, com ara l'agricultura, els 
comerços, les escoles, les empreses (especialment aquelles imatges de persones realitzant 
tasques en el mateix lloc de treball , sense desmerèixer els grups de treballadors), personat-
ges que havien destacat o destaquen en alguna faceta concreta a l'àmbit local o supralocal , 
els esports (en especial els més singulars i dels quals hi ha poques mostres: boxa, cacera, 
pesca, aixecament de pesos, etc.), la dona treballadora, etc. 

D'alguns temes hi ha una sobreabundància de fotografies, com són les relatives a la neva-
da de 1962 i a la festivitat de Corpus. En aquests casos, òbviament, s'admeten les imatges 
de més qualitat o les fetes per professionals. 

Si bé en un principi havíem descartat totes aquelles imatges de contingut fami liar, a pos
teriori vam admetre aquelles que ens podien informar sobre els hàbits d'indumentària, costu-
mari, etc. , però en aquests casos,. per tal d'evitar repeticions, admetíem unes mostres 
representatives de cada època. Cal tenir en compte les fotografies d'estudi realitzades per 
professionals locals, especialment aquelles anteriors als anys 1930. 

~ixí mateix, en els casos de fotografies individuals d'escolars, apliquem el mateix criteri. 
Es interessant de no limitar-se a uns temes concrets, perquè a mida que avança la cap-

tació, van sorgint nous temes que prèviament no s'havien plantejat. 

3. Metodologia. 

En el moment en què ens porten les fotografies, en fem una primera selecció, amb la fina-
litat de descartar les que ja posseïm, les que siguin de nul-la qualitat, o les d'àmbit molt fami-
liar, sense cap altre interès. 

Una vegada les hem seleccionades, les ordenem alfabèticament i escrivim al dors la lletra 
de l'alfabet amb el nom de la persona que ens aporta les fotografies. Al mateix temps, docu-
mentem aquestes fotografies en un imprès realitzat amb aquesta finalitat, on constaran el nom 
i cognoms de la persona o entitat que cedeix la imatge i la data d'entrega. A continuació, posa-
rem la lletra d'ordre, l'autor (si es coneix), el tema, la data, l'estat de conservació, les dimen-
sions, si hi ha o no negatiu, el lloc, i l'aportació informativa que ens faci la persona en aquell 
moment, com pot ser el nom de la persona que figura a la imatge, la circumstància, etc. (és 
molt important de parar esment en aquest apartat ja que ens aporta el valor complementari de 
la fotografia, i prendre nota de tots els detalls que ens aportin, per irrellevants que semblin). De 
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tota manera, cal contrastar aquesta informació si és insegura o incompleta, i anar a preguntar 
a d'altres persones que puguin tenir alguna vinculació amb la fotografia esmentada, i que ens 
la puguin completar. En algun moment, cal consultar documentació, revistes, etc. 

A continuació, posem totes les fotografies dins d'un sobre i escrivim a l'anvers el nom i 
cognoms de la persona o el nom de l'entitat i el nombre de fotografies lliurades. 

Tot seguit, omplim el document d'entrega de fotografies que hem esmentat abans, degu-
dament signat per ambdues parts. Una còpia roman en poder de l'Arxiu i l'altra còpia es lliu-
ra a la persona que entrega les fotografies. 

Seguidament, fem una fotocòpia de cadascuna de les imatges que ens han lliurat, on figu-
ra el nom de la persona o entitat. 

A continuació, fem una segona selecció on decidim quines imatges es poden digitalitzar. 
Totes figuren en un registre on consta el número d'ordre, la data d'entrada, la persona o enti-
tat que la cedeix, el títol i l'autor. Cal que anotem al revers de cada imatge amb llapis el núme-
ro d'ordre i aquest també al peu de cada fotocòpia que hàgim realitzat. 

Tot el material és lliurat a l'empresa que fa la digitalització i l'arxiva amb el mateix núme-
ro d'ordre que nosaltres hem registrat. Es tracta d'un detall molt important, perquè d'aquesta 
manera evitem moltes confusions i controlem des de l'Arxiu tot allò que es va escannejant. 
S'estén un document signat per l'empresa on consten els números de les fotografies, la quan-
titat i la data d'entrega. Quan es retornen s'hi fa constar la signatura del representant de 
l'Arxiu i la data de retorn. 

El material fotogràfic que no es digitalitza passa a la reserva, i es confecciona un registre 
de reserva amb ordre numèric, però amb una erra al davant, per tal de no confondre's amb 
la sèrie numèrica digitalitzada. El motiu de passar a la reserva pot venir donat perquè sigui un 
tema del qual hi ha molta abundància de fotografies o perquè es tracti d'una fotografia d'in-
terès, però que sigui molt deficient (retallada, esmicolada, etc.) i serà recomanable contras-
tar-la amb d'altres fotografies que ens puguin arribar o bé de trobar-ne d'altres de millors amb 
el mateix tema. També pot tractar-se d'una fotografia en color. En tots aquests casos, un cop 
esgotat el termini de préstec, es truca a la persona cedent o se li retornen les fotografies; però 
nosaltres ja tenim constància de la seva existència i si més endavant tinguéssim interès a digi-
talitzar-les, les demanaríem a la persona o entitat que les posseís. 

És molt important, quant a la captació, que la persona o persones que s'hi dediquin siguin 
i tinguin arrels a la mateixa localitat, perquè això facilita notablement la cessió en préstec de 
les fotografies . Es pot observar que les persones, i més si són d'edat avançada, necessiten 
un referent. · 

A més, aquesta característica també facilita que les aportacions informatives que fan de 
les imatges siguin més assequibles que si es tractés de persones foranes. 

En un principi , vam disposar de dos punts per a la recepció de les imatges, un a la Casa 
de Cultura i un altre en el mateix Arxiu Històric Comarcal. Podem dir que si bé al comença-
ment hi va haver certa resposta, el que s'ha pogut constatar és que els resultats més efectius 
han vingut a partir de les trucades telefòniques i el porta a porta, és a dir, el fet d'anar a recer-
car les imatges in situ per les cases particulars o entitats. 

Un detall a tenir en compte és que la selecció primera a partir de tot el material en brut, la 
facin les mateixes persones que fan la captació, si és possible i els ho facilitin. Sovint passa 
que si la selecció de les imatges la fa el mateix propietari , hi ha temes d'interès que no se 
seleccionen i es considera que allò no té importància o no interessa a l'Arxiu. Per tant, cal 
explicar de manera ràpida els temes d'interès i, quan algú ens lliuri imatges, insistir si dispo-
sa d'altres temes que ell no hagi considerat. 

Més endavant, quan disposem ·.de l'aplicació informàtica per a l'arxiu d' imatges, caldrà 
introduir-ne la descripció, i prendre com a base tot aquest treball realitzat a priori. 
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A més, amb la campanya també s'aprofita per divulgar què és l'Arxiu i comentar que està 
obert a alguna probable donació de documentació. 

4. Valoració. 

A hores d'ara, 15 de juliol, disposem d'un total de 476 imatges digitalitzades, de les quals 
451 estan documentades o semidocumentades. A la reserva disposem de 400 fotografies. 
Comptem amb la resta de l'any per tal d'arribar a la fita que ens havíem proposat, la de 1.000 
fotografies. 

Cal esmentar que arran de la campanya s'han aconseguit donacions d'imatges, si bé la 
xifra es redueix a 7. 

Com que es tracta de fotografies d'àmbit particular o familiar la majoria de les vegades, el 
nombre de fotografies produïdes o cedides és baix si el comparem amb el de les col·leccions 
realitzades per professionals, per això parlem de quantitats petites. A més, el treball de la 
campanya és en si mateix una recerca, ja que es parteix d'uns coneixements previs del fons 
d'imatges de l'Arxiu per una banda, i de les vinculacions de les persones en aspectes deter-
minats de la vida quotidiana que cal tenir en compte en el moment de recercar les imatges, 
de l'altra. 

Considerem que la resposta és positiva, si bé hi ha hagut comptades reticències que s'in-
tentaran compensar mitjançant terceres persones que puguin facilitar la captació. 

També cal constatar que hi ha hagut un efecte multiplicador, perquè han anat sorgint 
noves persones que podien disposar de fotografies, arran de suggerir nous temes o perquè 
les persones que ens han facil itat les imatges han donat d'altres referents. 

Hem de tenir present l'ús d'aquest fons per part d'usuaris i investigadors, en el sentit que 
les fotografies no podran ser cedides a terceres persones ni fer-ne cap ús comercial, sense 
l'autorització prèvia de l'Arxiu. Així mateix, sempre constarà la procedència de la fotografia i 
caldrà tenir present els drets d'autor. 

Creiem que si la campanya continua amb el mateix tarannà, podrem, en anys successius 
engegar més campanyes, i així ampliar notablement el fons d'imatges. 
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TRACTAMENT INTEGRAL DEL FONS JOU DEL CROl 
David lg/ésias i Franch 

Josep Pérez i Pena 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CROl) 

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona rebé al final de la 
primavera del 1997 la donació del fons íntegre Josep Jou i Pagès, procedent de l'activitat 
d'aquest com a fotògraf comercial ("retratista") compresa en els períodes 1920-1936 i 1940-
1944. Des del mateix moment de la recollida del fons al domicili dels seus hereus, les direc-
trius de la intervenció sobre aquest conjunt d'imatges es decidiren sota una premissa enfocada 
a assolir un tractament integral d'aquest conjunt. L'encàrrec dels diferents treballs es va fer a 
persones que treballem en col·laboració amb l'Arxiu mitjançant contractes de serveis. 

Fins al moment, s'han dut a terme tres operacions: 

-Un tractament de preservació consistent en la neteja, reubicació en materials de protec-
ció íntima normalitzats, estudi de l'estat de conservació que presenten els exemplars i segre-
gació dels materials més malmesos per tal de procedir posteriorment a la seva estabilització. 

- La catalogació del fons consistent en la descripció, datació, identificació de l'autor i digi-
talització, considerant la diferenciació de formats i suports ja realitzada a la primera operació. 

- Una segona iniciativa destinada a la difusió pública del fons mitjançant l'edició d'una car-
peta amb exemples d'imatges i textos divulgatius. 

Tractaments de preservació 

Transport 

Es dugué a terme un seguiment de la recollida i transport del fons des del domicili dels 
donants a l'arxiu. El trasllat es féu en contenidors de reforç destinats a protegir els diferents 
conjunts en cas de fallida dels contenidors originals. S'utilitzà un vehicle amb pla de càrrega 
llis i baix i es completaren els trajectes a molt baixa velocitat. 

Ubicació provisional 

En arribar a l'arxiu, els materials s'instal·laren en una sala independent a la del dipòsit 
definitiu, i s'inicià un procediment d'examen i inventari. 

Dotació de materials de protecció íntima 

L'inventari del fons va permetre la realització de comandes ajustades a les necessitats 
concretes de protecció íntima. Es decidí optimitzar la despesa amb comandes a diferents pro-
veïdors, i també amb la confecció manual a mida d'alguns materials quan les condicions de 
comercialització del proveïdor feien excessiva la inversió mínima respecte a la quantitat i clas-
se de material que calia protegir. 

En aquesta fase de la intervenció es produí un alentiment acusat dels tràmits, encara agu-
ditzat en el moment de tramesa per part d'algun dels proveïdors. En cada cas, l'arxiu s'inte-
ressà en l'obtenció de documentació tècnica que certifiqués les qualitats i especificacions 
anunciades als catàlegs dels fabricants. 
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Neteja 

Aquesta es realitzà de forma superficial i evitant qualsevol compromís present o futur res-
pecte a l'estabilitat del material fotogràfic. Se segregaren el materials que precisaven inter-
vencions posteriors: confecció de materials d'estabilització, estudi de les possibilitats de 
reversió d'adherències, eliminació de brutícia resistent i/o massiva. Posteriorment es procedí 
a la reubicació dels exemplars en nous materials de protecció íntima. 

Algunes plaques presentaren concrecions insolubles que no han pogut ser eliminades 
satisfactòriament, i d'altres estan pendents d'avenços en la recomanació de tractaments fins 
al moment poc viables, com ara els que poguessin permetre la reversió d'adherències entre 
dues plaques. 

Previsió 

Amb motiu dels treballs de neteja i reubicació es facilità als responsables de l'arxiu un 
seguit de recomanacions destinades a prioritzar algunes intervencions posteriors, com ara la 
reproducció més urgent dels exemplars amb deterioraments més avançats. 

Política possibilista 

Per tal de no dificultar econòmicament l'atenció a la generalitat del conjunt del fons, algu-
nes operacions lentes i de cost elevat, com ara la restauració d'un àlbum d'escassa qualitat 
o la reversió de les distorsions dimensionals menys greus de les fotografies suportades en 
paper han estat obviades o posposades. 

Catalogació del Fons 

Per a la catalogació del fons Jou s'ha utilitzat la fitxa descriptiva que I'AIAG elaborà el 
1990 per a la descripció dels seus fons (fitxa publicada en les Actes de les Jornades Antoni 
Varés del 1990), amb modificacions fetes posteriorment. L'eina informàtica de suport al catà-
leg és el programa Apclmatge, una aplicació feta per I'AIAG sobre la base de dades Omnis. 

Descripció 

S'ha procedit a una descripció detallada de les imatges a partir del seu contingut ico-
nogràfic. Com que la trajectòria biogràfica de l'autor està estretament lligada als continguts 
del fons, la informació que s'ha pogut obtenir ha estat de gran utilitat. Aquesta informació ha 
estat treta en bona part a través d'una entrevista amb el fill de l'autor. També ha estat útil la 
documentació que s'adjuntà al fons fotogràfic, composta per cartells, cartes, factures, rebuts, 
autoritzacions per a curses de braus, etc. 

Referent a la relació entre autor-continguts, podem constatar que el fons reflecteix les afi-
cions de l'autor, l'entorn urbà i els canvis urbanístics de la seva ciutat, els esdeveniments socials 
més rellevants del moment, i, sobretot, la seva tasca com a fotògraf professional a la galeria que 
mantingué oberta durant vint anys. Els retrats representen el 65% del fons conservat. Són 
retrats de personatges anònims que passaren per l'estudi de Josep Jou. Destaquen principal-
ment els fets amb motiu de casaments, comunions i durant la realització del servei militar d'al-
guns joves, encara que també hi ha retrats no relacionats amb aquests temes. En alguns casos 
molt concrets s'han trobat imatges que no han pogut ser satisfactòriament documentades. 
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Datació 

En el cas dels retrats la datació està determinada pels anys de funcionament de la gale-
ria, és a dir, entre el 1920-36 per a la primera etapa i entre el 1940-44 per a la segona. La 
diferenciació dels retrats de les dues etapes és, en la majoria dels casos, fàcilment identifi-
cable. Més problemàtic és intentar precisar els límits de la datació, ja que sovint no hi ha ele-
ments orientadors. 

Quant als temes urbans, la datació es defineix a partir d'elements ja documentats (ponts, 
obres públiques, campanars, fanals ... ), a partir dels quals es dedueixen les dates de les imat-
ges, amb més o menys precisió, segons els casos. En general podem parlar d'una datació 
que en molts casos no és precisa, però que no sol patir uns marges gaire amplis. 

Autoria 

S'han detectat també en el fons imatges corresponents a altres autors. Amb quasi abso-
luta seguretat es pot parlar d'una trentena d'imatges corresponents a Valentí Fargnoli. 

Digitalització 

Un cop completada la tasca de documentació s'ha procedit a la digitalització de les imat-
ges per tal d'integrar-les a la corresponent fitxa descriptiva. La finalitat d'aquest procés és evi-
tar la manipulació d'originals i facilitar la consulta. 

Per a la digitalització s'ha utilitzat un escànner pla amb mòdul de transparències, i res-
pecte al programari s'ha treballat amb el dissenyador gràfic Photoshop 4.0. S'ha escannejat 
en una resolució de 72 ppp, per ser la resolució de pantalla, i no s'ha modificat la mida dels 
originals. Els negatius, que constitueixen la major part del fons, han estat positivats. El format 
escollit ha estat el JPEG, un format gràfic que té un sistema de compressió amb pèrdues d'in-
formació pràcticament inapreciables. S'ha escollit aquest format perquè la seva compressió 
aconsegueix reduir considerablement la mida de l'arxiu, i perquè és un format molt útil per ser 
enviat a través de xarxes informàtiques. Les imatges resultants de la tasca de digitalització 
ocupen de 30-40 K. No són, per tant, imatges de gran qualitat, però compleixen la seva fun-
ció de consulta directa a pantalla sense alentiment del procés. 

Difusió 

Un cop finalitzat el tractament del fons s'ha fet una selecció de les imatges que s'inclou-
rien en la carpeta del Fons Jou, publicada per l'Ajuntament de Girona. El criteri en el procés 
de selecció ha estat el d'escollir les imatges més representatives del fons, sense donar prio-
ritat a criteris de continguts iconogràfics o estètics. Les imatges publicades han estat docu-
mentades més extensament. Juntament amb les imatges s'ha inclòs un text per tal de 
contextualitzar-les en el seu marc històric i social. El text també recull dades biogràfico-pro-
fessionals referents a l'autor. 

Valoració 

El fet que es tracti d'un fons reduït ha permès un tractament homogeni, tant pel que fa a 
la descripció com pel que fa a la documentació. Amb els retrats, que representen la part més 
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important del fons, es plantejava la possibilitat de descriure'ls i indexar-los com la resta d'i-
matges, o bé es podia prescindir de donar-los aquest tractament. S'ha optat per la primera 
opció, malgrat ser retrats de personatges anònims. Per a la seva indexació s'han tingut en 
compte els temes (comunions, casaments ... ) o bé detalls significatius (instruments musicals, 
armes ... ). La solució presa hauria estat una altra si ens haguéssim trobat amb un fons de 
grans dimensions, on el nombre de retrats anònims es comptés per milers. 

Pel que fa a la conservació s'ha partit de la idea que calia actuar sense esperar que es 
produís una situació "ideal" que sovint acaba essent inabastable. L'experiència demostra que 
és possible endegar actuacions senzilles, però alhora correctes, assumint un principi fona-
mental de la preservació: protegir sense agredir. En això l'optimització de recursos ha de pas-
sar per una presa de decisions per tal d'establir prioritats, però es fa imprescindible si es vol 
defugir l'immobilisme i es pretén establir uns primers principis de correcta atenció a la gene-
ralitat d'un fons. En el treball descrit hem vist com operacions molt costoses i destinades a 
tenir cura de pocs materials malmesos han hagut de ser deixades de banda per tal d'atendre 
uns mínims per a la totalitat del conjunt. Quant a la disponibilitat de material la situació no és 
ideal, però presenta millores graduals, a les quals no deixarien contribuir les iniciatives i 
exigències d'una massa potencial de clients. 
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"JOU" 
erRor.;.. 

Retrat de noia (1920-1936). Ajuntament de Girona. CROl. Reg. 
14.577. 

Exemple de negatius en placa de vidre adherits. N'és la causa el contac-
te directe de l'emulsió fotogràfica entre el vidre de les dues plaques, 
agreujat pels efectes derivats dels aiguats i dels diferents trasllats que va 
patir el fons. (Ajuntament de Girona. CROl. Reg. 14.841. Negatius vidre. 
9 x 12 cm). 
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1. Introducció. 

Una aplicació informàtica per a arxius d'imatges 

UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A ARXIUS D'IMATGES 
Miquel L/over, enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes 

Natàlia Navarro, Arxiu Municipal de Cassà de la Selva 

Generalment, als arxius de municipis petits i mitjans l'arxiver/a ha de portar a terme mul-
titud de tasques ben diverses (gestió de la documentació administrativa, tractament arxivístic 
dels diferents fons documentals, assessoraments tècnics i històrics, serveis de préstec docu-
mental de suport a les diferents àrees de l'ajuntament, serveis de consulta a usuaris aliens a 
la mateixa administració, difusió de l'arxiu en general, etc.), i gairebé sempre aquestes es rea-
litzen sense disposar de gaires recursos econòmics i/o humans. Pel que fa als fons audiovi-
suals, i més concretament als arxius d'imatges, s'enfronta amb una arribada contínua de 
material nou (imatges de diversos actes socioculturals, obres recents ... ) i sovint no disposa 
del temps necessari per al seu tractament arxivístic correcte i immediat. Cal tenir en compte 
que, cada vegada més, les consultes i els préstecs de les imatges, tant als investigadors i 
usuaris en general com a l'administració, són freqüents. Per exemple, a l'Arxiu d'Imatges de 
Cassà de la Selva, a més d'imatges antigues, sovint es consulten imatges realitzades durant 
els darrers cinc anys. Usualment, és difícil de disposar de recursos informàtics generalitzats 
i encara menys de programari específic d'arxius d'imatges. A més, el desconeixement del 
món de la informàtica per part de l'arxiver encara és palès, sobretot a l'hora de crear una uti-
litat pròpia a partir de programes gestors de bases de dades genèrics. 

2. Objectius. 

L'objectiu de l'aplicació presentada és, en primer lloc, facilitar el tractament inicial de la 
documentació per part de l'arxiver/a, que permet que, en arribar-li les fotografies, aquest/a 
pugui d'una manera ràpida i senzilla informatitzar-les i tenir-ne les dades bàsiques disponi-
bles per a qualsevol consulta. Amb tot això, ofereix a l'arxiver/a un control absolut del procés 
d'informatització. 

En segon lloc, s'intenta facilitar el procés de recerca per part dels usuaris (tant de la matei-
xa administració com aliens a ella) i oferir-los un instrument accessible que permet i fins i tot, 
que siguin ells mateixos els qui maneguin l'aplicació (les diferents opcions del programa incor-
poren una ajuda emergent). A més, un cop localitzat el document en qüestió, en facilita els 
tràmits de préstec. 

Finalment, i en tercer lloc, s'ofereix la possibilitat d'emmagatzemar, junt amb la descripció 
bàsica del document, una imatge digitalitzada de la imatge o imatges en qüestió (Fig. 1 ). 
Actualment, a més de tenir les imatges en els diversos suports convencionals, hom recomana 
disposar de digitalitzacions emmagatzemades en un dispositiu tipus CD-ROM. D'aquesta mane-
ra se'n facilita la manipulació i sempre es pot comptar amb una imatge que no es vegi sotmesa 
a les pèrdues inevitables que pateixen els suports tradicionals (paper, pel·lícula, vidre ... ). 

3. La digitalització de les imatges. 

El gran volum d'informació digital que genera una imatge (atès que aquesta digitalització 
ha d'ésser d'una qualitat excel·lent que possibiliti la reproducció de documents) no facilita la 
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seva inclusió en una base de dades simple. No obstant això, podem incloure-hi imatges amb 
una qualitat bàsica, que ens permetèn fer-nos una idea general de l'escena, i que poden deri-
var de les imatges que tenim emmagatzemades en el CD-ROM, prèviament manipulades 
(podem reduir-ne la mida i la resolució), o bé escannejades d'una manera senzilla. Quan par-
lem d'una qualitat bàsica ens referim al fet de donar a la imatge digitalitzada unes dimensions 
de compromís, de manera que, tot i perdre una mínima informació del document, aquest 
pugui ésser reconegut igualment i ocupar un espai mínim1. 

4. Descripció de l'aplicació. 

L'aplicació que es presenta té el seu origen en una part del treball de recerca del màster 
en arxivística Una nova proposta d'explotació dels fons documentals. El programa Arxiu 
Interactiu, presentat l'octubre de 1996 a la Universitat de Girona. Aquest treball presentava 
una aplicació basada en el gestor de bases de dades Claris FileMaker Pro, que posava a dis-
posició d'un públic (tant expert com inexpert) uns instruments de recerca que li permetien 
orientar-se en el conjunt constituït pels fons de l'arxiu municipal. En aquesta implementació 
hem optat per basar-nos en el gestor de bases de dades Microsoft Access sobre Windows 95, 
que sembla que ha esdevingut una eina estàndard en molts ajuntaments. L'estructura de la 
base de dades utilitzada, atès el seu caràcter simple i general, és aplicable als arxius d'imat-
ges de municipis petits i mitjans. 

A grans trets, i tenint en compte la dificultat que suposa el fet de descriure amb quatre 
mots quelcom de naturalesa tan pràctica com és una aplicació informàtica, podríem dir que el 
programa es basa en un format de registre que contempla una trentena de camps d'informa-
ció bàsica de la imatge (Annex) i que és fruit de l'experiència adquirida amb el treball a l'Arxiu 
d'Imatges de Cassà de la Selva. 

Prenent com a partida una pantalla inicial (Fig. 2), una sèrie d'opcions ens remeten als 
diferents formularis útils per a la introducció de dades, la seva consulta i els préstecs duts a 
terme, l'emplaçament del document, etc. Existeixen dreceres per anar a les pantalles més 
comunament utilitzades. Per exemple, una vegada realitzada la recerca, podem accedir direc-
tament a la pantalla de les consultes on d'una manera automàtica s'accedeix als formularis 
de préstecs preparats per imprimir (Fig. 3). 

Atès que aquest programa està dirigit a persones no necessàriament familiaritzades amb 
la informàtica, les diferents pantalles, a més de ser al màxim de simples, ens ofereixen sem-
pre la possibilitat d'obtenir ajudes i exemples. Tal com hem comentat anteriorment, l'aplicació 
treballa en entorn Windows fet que en facilita el maneig a les persones que ja hi estan ave-
sades, ja que és un mitjà comú per a la gran part d'usuaris de la informàtica. 

En implementacions futures d'aquesta utilitat hi ha la possibilitat de crear-la com a pro-
grama que funcioni independentment de qualsevol gestor de base de dades per facilitar la 
seva adquisició a ajuntaments que no disposin de cert grau d'informatització, o bé de gaires 
recursos econòmics. 
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Número de registre 
Número de registre negatiu 
Número de registre digital 
Clau classificació 
Situació topogràfica 
Unitat d'instal·lació 
Unitats documentals 

Tipus document 
Suport 
Format 
B/N-Color 
Conservació 

Descripció 
Títol 
Personatges 
Descriptor principal 
Descriptors generals 

NOTES 

ANNEX 

Autor imatge 
Data presa 
Any inicial 
Any final 
Data ingrés 

Procedència 
Col·lecció 
Productor 
Nom distribuïdor 
Dret d'ús accés 
Reproducció 
Exposicions 
Bibliografia 
Observacions 

Mostra de la imatge 

1. En el supòsit que es disposés de 1.000 imatges en la nostra base de dades i amb unes dimensions mitjanes de 
300x300x256 colors per imatge, el total ocuparia aproximadament un 13% d'un disc dur de 2 GB. 
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Figura 1 : Pantalla del formulari Descriptors. 

Figura 2: Pantalla inicial de l'aplicació. 
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.li 
N. consulta /préstec [ _ lli-li O Consulta interna 
D. consula I préstec L. 15/05/1996 e Consulta externa 

~ 

(j Préstec intern Data retorn I 20/05/1996 e;:, Préstec extern 
N. regiatre I Clau I Anulapte I Sit. top. I Uni.. instat 

170/12.01.01./ Festa Major de Cassà. Cercavila /1.2.5/101 

Unitat adDnistraliva (-=a 
Professió !Administratiu _____ J 

Figura 3: Pantalla de Consultes. 
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UN AÑO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA SECCIÓN NOBLEZA 
DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Car/os Mas Gonzalez 
Félix Sanchez Sobrino 

Archivo Histórico Nacional 

En los primeres años noventa la Dirección de Archivos Estatales impulsa una de las ini-
ciativas archivísticas mas interesantes de los últimes años: la creación de la Sección Nobleza 
del Archivo Histórico Nacional con sede en la ciudad de Toledo. El proyecto se plasmaba en 
un archivo de tamaño medio que acogería determinades fondos nobiliarios de titularidad 
pública y, muy especialmente, aquelles de titularidad privada bajo las formas de donación, 
depósito o comodato. Con ello se pretendía favorecer la conservación y la difusión de una 
parte integrante del patrimonio documental español, que a pesar de su indudable valor histó-
rico, se ha visto constantemente amenazada por la dispersión y la falta de recursos econó-
micos o técnicos de sus propietarios. 

Hoy, en 1998, la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional es una realidad1. Desde 
finales de 1996, la digitalización de documentes se incluye en su programación de activida-
des con un doble objetivo: 1) conservación, fomentando la producción y uso de soportes alter-
natives a la documentación original, y 2) mejora de los servicios ofrecidos al usuario del 
archivo aprovechando las posibilidades de la tecnología digital en el acceso, tratamiento y 
reproducción de imagenes obtenidas a partir de documentes originales. 

Ademas de los criterios propiamente archivísticos, la selección de trabajos de digitaliza-
ción se ha visto condicionada fuertemente por las características del sistema informatico 
implantado en el centro. Este sistema es un producte del Plan de lnformatización de Archivos, 
extensión del modelo informatico del Archivo General de lndias2. Sin sumergirnos en detalles 
técnicos (topología de la red, capacidad y recursos del sistema, etc.) , el trabajo se ha visto 
afectado por la insuficiencia de recursos físicos del sistema a la hora de trabajar con image-
nes, y por las dificultades de compatibilidad que presenta su sistema operativo OS/2 con gran 
parte de los nuevos escaneres, periféricos o programas basades en estandares que llegan al 
mercado. A todo ello hay que sumar una documentación deficiente, la casi nula formación 
recibida y la poca interactividad en las aplicaciones que gestionan y relacionan los dates tex-
tuales3 (Archiges) con los bancos de imagenes digitales (Archidoc). Resumiendo, en las 
fechas (1995-1996) en que se implantó el sistema informatico, éste ya era un equipo desfa-
sado y poco apto para el trabajo con imagenes. 

La estación de digitalización. 

El hardware de la estación de digitalización se compone de: 

- PC conectado a la red local, dotado de un procesador Pentium 120 Mhz, 16 Mbytes de 
RAM, disco duro de 1,2 Gbytes; monitor color de 17" de alta resolución y un lector grabador 
de Cd Rom Hewlett Packard 4020 interno. 

- Camara de digitalización Kodak OCS 420 (1 018 X 1536 píxel) versión monocroma de 
256 niveles de grises, incorpora un cuerpo Nikon F90X y ópticas intercambiables. La camara 
se menta en una mesa de reproducción de documentes Kaiser con iluminación día. La comu-
nicación entre el ordenador y la camara se ejecuta a través de una tarjeta SCSI bus master 
con driver para OS/2. 

309 



Un año de digitalización de documentos en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional 

Temporalmente, el centro ha recibido en préstamo un escaner de diapositivas en color 
Microtek. 

El software Archidoc. 

Archidoc es un software desarrollado para trabajo con documentación de archivo, nos per-
mite la captura y almacenamiento de imagenes en soporte digital, tanto en binaria como en 
escala de grises. La versión que posee el centro requiere sistema operativa OS/2 v2.1 o supe-
rior, gestor de base de dates 082/2 y cliente para la versión de Archidoc con base de dates, 
Lan Server 3.0 o superior y cliente para redes locales. Archidoc consta de dos módulos: digi-
talización o captura de imagenes y consulta. 

El módulo de digitalización permite elegir entre los distintes dispositives de captura de 
imagen disponibles, modificar los parametros de trabajo (area de barrido, orientación, resolu-
ción ... ). Es en este módulo donde el operaria crea o edita unas "guías", estructuras jerarqui-
cas arborescentes; en elias unos icones reflejan la organización y la identidad de los 
documentes a digitalizar. El técnico identifica los objetos (paginas, documentes, agrupaciones 
de documentes, etc.) contenidos en la estructura, vinculando el icono a una "signatura" que 
enlazara las imagenes capturadas a sus correspondientes registres en la base de dates tex-
tual de Archiges. Este campo común "signatura" posibilita localizar y asociar la descripción 
completa del documento con su imagen digital. En un segundo campo puede anotarse cual-
quier texto aclaratorio para el usuario final. 

El acceso a las imagenes de los documentes se produce en el módulo de consulta. En 
este módulo una ventana de navegación muestra la "guía" de la agrupación documental, 
pudiendo desplazarse y consultar cualquier objeto de la misma. Hay que señalar que el usua-
rio llega a la imagen digital consultando la base de dates textual, si el resultada de la consul-
ta indica que el documento tiene copia digital, el usuario abriría Archidoc, que presentaría la 
correspondiente "guía" jerarquica. Otra ventana denominada control de visuatización presen-
ta las imagenes previamente digitalizadas a medida que se solicitan, ofreciendo un conjunto 
de herramientas graficas (filtres matematicos) para mejorar o tratar la imagen obtenida, faci-
litando así su consulta. Desde este módulo, el usuario puede demandar al servidor del siste-
ma reproducciones impresas de la documentación consultada. 

Digitalización de documentes. Modes de trabajo. 

Cualquier archivo custodia documentes de muy diversos formates, tamaños y materiales. 
Esta característica se acentúa en los archivos nobiliarios; es facil que en la misma unidad de 
instalación convivan tarjetas de visita, libres encuadernados, documentes con selles pen-
dientes o pianos coloreados con longitudes superiores a 100 cm. A la hora de su digitaliza-
ción cada uno de estos formates requiere un modo de trabajo diferente. Un trabajo ordinario 
de digitalización de documentación textual comprende: 

1) Creación o edición de la "guía" o estructura jerarquica citada mas arriba. 
2) Calibración y, dependiendo de las características físicas de los documentes, elección 

de parametros y opciones de digitalización (dispositiva de escaneo, superficie o area, resolu-
ción, rotación, disparo automatico, captura a doble cara, etc.). 

3) Captura I edición de imagenes: enfocada correctamente el documento, se efectúa una 
primera lectura. La imagen se presentara simultaneamente en dos ventanas; en la ventana 
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escaner aparece el area explorada del documento y en visualización la imagen que una vez 
aceptada se guardara en el disco duro de la estación de digitalización. 

4) Volcado de las imagenes digitalizadas en escala de grises con sus "guías" o datos 
asociados a soporte óptico CD-ROM. El formato de almacenamiento elegido es JPEG. 
Teniendo presente que la resolución media de captura no sobrepasa los 200 ppp., el resulta-
do es económico y aceptable en aquellos documentes de un tamaño igual o inferior al DIN A-
4. La ocupación media de cada imagen es de unos 200 Kbytes lo que permite almacenar en 
cada CD-ROM un maximo de 3000 imagenes. 

Para libros, documentación encuadernada o cosida, el sistema dispone de una opción de 
gran productividad llamada "Modo automatico". La velocidad de captura de esta opción es 
tres veces superior a la normal. La camara de digitalización capta primero las hojas pares y 
luego las impares ordenando, intercalando y numerandolas automaticamente, sin necesidad 
que el operador dispare la camara, que lo hace automaticamente a intervalos definidos por el 
técnico. 

Una de las principales deficiencias del sistema actual consiste en la imposibilidad de 
alcanzar una buena resolución para documentes que superan el DIN A-4, generalmente per-
gaminos, arboles genealógicos o pianos, soportes todos con fuerte presencia en la Sección 
Nobleza. Las soluciones que se han dado a este tipo de documentes de difícil manejo en la 
mesa de reproducción no han sido del todo satisfactorias. Una solución consiste en la captu-
ra de fragmentes, tomando en cada uno de ellos información de las partes adyacentes, e indi-
cando en el icono de la "guía" de forma clara a qué parte del documento pertenece cada 
imagen. Para obtener la totalidad de la imagen se abren varios ficheros simultaneamente. 

La otra solución es digitalizarlos con técnicas de macrofotografía haciendo uso de un 
soporte intermedie (diapositiva, negativo de película fotografica o microfilm). Gracias a la ópti-
ca intercambiable de la camara digital es factible capturar todo tipo de tamaños y de soportes. 
Las ópticas Nikon nos han permitido digitalizar documentes del tamaño de un sello pendiente 
(6 cm. de diametro) con una calidad óptima. Esta misma tecnología nos ha permitido la digita-
lización 1:1 de microfilmes y de mapas en diapositivas de 35 mm., aunque con una pérdida de 
calidad evidente. Las versatiles fuentes de iluminación de la mesa de reproducción Kaiser han 
facilitada tanto la iluminación directa desde cualquier punto, como la transmitida para los casos 
en que tengamos que digitalizar diapositivas, negativos o microfilm. 

Usando como soporte intermedie la colección de diapositivas del archivo, y puesto que 
temporalmente contamos con un escaner de diapositivas en color Microtek, prestado por D. 
Fernando de la Ossa, hemos aprovechado los últimos dos meses para digitalizar la colección 
de Mapas, Pianos y Dibujos del fondo Osuna. Este trabajo se ha realizado instalando el esca-
ner en otro ordenador gobernado bajo Windows 95. Estas imagenes se digitalizaron a 2000 
ppp. en formato JPEG, generandose ficheros con un volumen que oscila entre entre 600 y 
1100 Kbytes. Actualmente estos ficheros se estan exportando con dificultad a Archidoc e 
incluyéndose en sus "guías". Teóricamente Archidoc permite importar ficheros JPEG produci-
dos en otros sistemas, no obstante el sistema no es capaz de manipular agilmente imagenes 
de ese volumen digital. 

Los resultades. 

Del trabajo de este último año con el equipo instalado por la empresa Archivos y 
Bibliotecas, ligada a lnformatica el Corte lnglés, hemos extraído las siguientes conclusiones 
respecto al binomio Archidoc/Archiges: 
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Es un sistema que dificulta la integración de nuevos periféricos o programas. Operaciones 
como importar ficheros de imagenes producidos en otros sistemas, o asociar la imagen a su 
descripción, presentan una dificultad desusada. El hardware instalado en nuestro centro no 
es lo suficientemente potente para trabajar con documentes de gran formato o en color. Todo 
ello no hace mas que agudizar la sensación de obsolescencia y lentitud del conjunto. 

En el lado positivo, hay que reconocer que es un sistema relativamente productiva a la 
hora de digitalizar documentación textual, generalmente mas del 90% de un archivo común, 
y que la calidad de las imagenes obtenidas, aunque ajustada, es suficiente para garantizar 
una buena lectura en el monitor de consulta. 

Con sólo un técnico dedicado a la tarea, se han obtenido mas de 80.000 imagenes. Este 
volumen convierte a la producción digital de la Sección Nobleza en una de las mas impor-
tantes dentro del Sistema de Archivos Estatales. 

NO TAS 

1. Sobre la creación y los fondos de la Sección Nobleza consúltense los artículos de su directora Aranzazu 
Lafuente Urién: 
-Proceso de formación del Archivo de la Nob/eza (Toledo). En: Simposium Los Archivos familiares en España. 
Santander, 1996 
-Los archivos familiares: la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional:: tratamiento archivístico y fuentes 
documenta/es. En: La investigación y las fuentes documentales de los archivos [I y 11 Jornadas sobre la 
lnvestigación en Archivos]. Guadalajara : ANABAD Castilla-La Mancha, 1996. 

2. Una descripción crítica de un sistema informatico del Plan de lnformatización de Archivos, similar pero algo mas 
antiguo que el de la Sección Nobleza, puede hallarse en: Merchén Arribas, Montaña, Las tecnologías del 
Archivo Histórico Nacional. En Boletín de ANABAD, XLVI, (1996), núm. 1. 

3. Actualmente lnformatica El Corte lnglés, propietaria de estas aplicaciones, desarrolla nuevas versiones en 
entorno Windows, que esperamos sean mas operativas. 
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ELABORACIÓ D'UNA BASE DE DADES MULTIMÈDIA PER AL TRACTAMENT 
DEL FONS D'UN ARXIU: ARXIU FESTIU DE GRÀCIA 

lmma Moratalla i Valls 
Ma. Fèlix Roncero Escudero 

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia I Arxiu Municipal de Barcelona 

En relació amb la possibilitat d'explicar en la Tribuna d'Experiències de les Cinquenes 
Jornades Antoni Varés els diferents treballs realitzats, us exposem a continuació l'experiència 
realitzada en l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia que, tot i no ser exclusivament de foto-
grafia, sí que està basat en la digitalització de les imatges i, per tant, està molt relacionat amb 
les vostres Jornades, a banda de tenir un plantejament molt actual. 

Tot aprofitant la declaració de la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona com a Festa 
d'Interès Nacional, i com que el nostre arxiu compta amb un fons molt important de la festa 
major provinent del Fons del Centre Excursionista de Gràcia, a través de diverses entitats ens 
va arribar la proposta d'elaboració d'una base de dades amb imatges de la Festa Major de 
Gràcia. Per tant, es tractava d'una experiència pilot a realitzar a l'Arxiu Municipal del Districte 
de Gràcia, i que va rebre el nom d'Arxiu Festiu de Gràcia. 

Aquest projecte pretén definir els mètodes d'anàlisi de l'Arxiu Festiu de Gràcia i en el futur 
impulsar i divulgar aquest model de recerca en altres barris i municipis del Pla de Barcelona, 
a partir dels següents objectius generals: 

- Detectar fons documentals antics de totes les festes de l'any (Festa Major, Sant Isidre, 
Sant Medir, etc.), inventariar-los i documentar-los. 

- Definir un sistema de recollida de nou material festiu que cada any es publica, en 
col-laboració amb les associacions. 

- Inventariar i divulgar el fons patrimonial particular de cada festa o associació, amb sen-
tit global. 

- Creació d'un sistema informatitzat, i establiment d'una xarxa entre estudiosos, arxius i 
entitats. De forma que la documentació sigui fàcilment consultable. 

- Analitzar i llençar hipòtesis sobre l'evolució i futur de les activitats festives en els espais 
urbans, com Barcelona. 

- Promoure, a llarg termini, la cessió de col·leccions, arxius privats i arxius d'entitats als 
arxius públics locals. 

Els objectius específics del projecte serien els següents: 
- Detectar i inventariar tota la documentació visual en suport gràfic de manera que cada 

carrer, que guarneix o ha guarnit, tingui a l'abast tota la documentació existent fins ara en 
arxius diversos. 

- Iniciar una anàlisi de l'evolució de les tècniques de guarniments i de les tipologies dels 
guarnits. 

- Constatar la desaparició i evolució de les activitats festives generals i de cada carrer. 
- Cercar dades sobre l'evolució de la relació entre les activitats festives, i les activitats 

comercials o artesanals del barri. 
-Detectar possibles informants dins l'espai metropolità. 

Mitjans utilizats. 

Per arribar a aquests objectius es va fer necessària una fase inicial de definició d'un sis-
tema d'arxiu i de captació de documentació per tal de relacionar els fons dels arxius públics i 
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privats existents, i constituir una base de dades amb imatges, que en un futur podria editar-
se en CD Rom, de manera que els documents originals romanguessin al lloc on es troben 
actualment. 

Donada la varietat de materials per inventariar, es van detectar més de 30 tipus de docu-
ments diferents, que es podien agrupar segons el tipus de suport (cartell, foto, filmació, enre-
gistrament sonor, fulletó, programes ... ), per tant, s'havia de partir d'un sistema informàtic que 
els relacionés, de forma que es pogués compartir la informació al màxim entre tots els agents. 

a) Equipament informàtic. 

Per tal de dur a terme aquest projecte, en un principi es van definir uns requeriments 
informàtics que varen permetre d'establir tant el programari com el maquinari necessari per 
tirar endavant l'esmentat projecte, ja que com s'ha dit en un principi hi intervindrien diversos 
agents, per la qual cosa es va pensar que el sistema havia de ser totalment accessible, o sigui 
dotat d'eines informàtiques a l'abast de tothom. 

a. 1) Maquinari 
Ordinador Pentium 333 Mhz. memòria Ram fins 512Mb. 
Targeta gràfica 8 Mb. a 16 Mb. 
Disc dur de 4 Gb. 
Soundblaster, micròfon i altaveus 
Monitor 17" 

Escànner sobretaula Din A4 color 

Escànner diapositives* 

Regravadora de CD Rom x2/x6 

Impressora tipus Epson 800 o Epson Photo 

Capturadora de vídeo 

Càmera digital tipus Mavica o Fuji DX7 

a.2) Programari 
Es va pensar en un sistema informàtic generat amb el programa toolbook (aquest progra-

ma permet relacionar les imatges amb la base de dades), gestionat amb una base de dades 
creada des d' Acces97. 

S'ha comptat amb les llicències de Windows95, Office 97, i Photopaint (inclòs dins del 
paquet del Corel Draw8). 

b) Base de Dades 

Com ja s'ha explicat en l'apartat anterior, la base de dades s'ha creat des d'Acces97, per-
què es tracta d'un programa que té la major part d'usuaris i perquè, a més, tot i no tractar-se 

• L'escànner de diapositives es va pensar per poder digitalitzar els negatius de vidre que no estan positivats. En 
aquests moments, i en la fase en què ens trobem del procés, encara no ha estat prou comprovat. 
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d'una base de dades documental, sí que en l'actualitat està molt perfeccionada, la qual cosa 
permet una gran rapidesa per fer recerques. 

b. 1) Fitxa descriptiva 
Un dels criteris era establir una fitxa única que comptés amb una sèrie de camps des-

criptius que es poguessin utilitzar en tots els documents, per aquest motiu es va confeccionar 
una fitxa que és a punt d'homologar-se a l'Ajuntament de Barcelona, que serà única per a tot-
hom, basada en la ISAD (g), i que introdueix tots aquells camps que eren necessaris per a la 
nostra documentació, i sobretot per tractar-se de documentació referida a festes, on existei-
xen pocs precedents. 

Per aquest motiu s'han introduït descriptors de carrers de Gràcia amb l'equivalent del nom 
en l'actualitat, d'entitats gracienques amb el seu nom i amb el nom pel qual eren conegudes, 
descriptors d'activitats, de tipus de guarniments dels carrers, etc. 

Una novetat és que en la fitxa s'hi troben dos camps, un que fa referència a la descripció 
del document, i una part de contingut on es reflecteix (pel cas dels programes) el contingut de 
cadascuna de les pàgines amb el seu propi comptador. Per tant, dins de la base de dades 
existeix un comptador general del total de documents entrats, i cada fitxa té el seu propi 
comptador que fa referència a totes les descripcions introduïdes. 

Això està connectat amb el sistema gestionat pel toolbook, ja que es pot obrir per docu-
ments o per l'interior dels documents, si es triés la primera opció trobaríem totes les portades 
dels programes, les fotografies o els cartells ordenats per anys, per tipus de documents, per 
carrers, etc., i en la segona opció, seguint la mateixa ordenació hi trobaríem totes les pàgines 
d'un programa, d'una invitació de ball o d'una publicació periòdica. 

b.2) Escanneig 
Per a l'escanneig de les imatges, i sobretot per la mancança de temps, es va establir una 

sèrie de criteris rigorosos, que de vegades havíem d'adaptar a les circumstàncies, però que 
ens ha permès digitalitzar al voltant de 1200 imatges, amb una qualitat molt acceptable. 

Resultats. 

Tot i que en aquests moments és molt aviat per establir-ne un balanç, estem molt satisfets 
dels resultats, ja que un dels objectius, que era la possibilitat de fer un CD Rom per a la festa 
d'enguany, s'ha pogut assolir. Però a més, el sol fet que tot aquest fons es pugui consultar en 
CD Rom permetrà que els consultants de l'arxiu no hagin d'accedir a la documentació origi-
nal, sinó que podran fer-ne una visualització a través de l'ordinador i, posteriorment, la corres-
ponent impressió, la qual cosa és interessant sobretot per la fotografia. 

A més, en aquests moments només hem treballat amb aquesta petita part del fons de l'ar-
xiu, però hem pogut comprovar que amb petites modificacions a la base de dades, es podrà 
estendre a la resta dels documents de l'arxiu. 
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Fotografia Festa Major de Gràcia (Barcelona). Carrer Culebras (en l'actualitat Francesc Giner). Any 1894. 

Fitxa descriptiva fotografia. 
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Programa Festa Major de Gràcia (Barcelona). Any 1919. 

Fitxa descriptiva programa. 
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EXPERIÈNCIA AMB ALUMNES DE L'INSTITUT MERCÈ RODOREDA DE L'HOSPITALET, 
BASADA EN EL CONEIXEMENT DE L'ARXIU DEL DR. COMAS 

Francesca Porto/és i Brasó 
Arxiu Dr. Comas 

Fa dos anys, es va celebrar a Catalunya el Centenari de la Radiologia, descobriment rea-
litzat pel físic alemany Wilhem Conrad Rontgen, i introduït a l'Estat espanyol pel barceloní 
Cèsar Comas i Llaberia. 

Fou al final del 1895 quan el professor Rontgen va descobrir els nous raigs, actualment 
dits raigs X, els quals tenen la propietat de travessar els cossos opacs. Aquest fet va ser 
transcendental i va induir científics de tot el món a la pràctica i recerca de diferents mètodes 
per obtenir els raigs Rontgen. 

Per aquelles dades, un jove estudiant de l'últim curs de medicina, Cèsar Comas, fotògraf 
i a la vegada director de la Galeria Fotogràfica de la Facultat de Medicina, va voler compro-
var l'acció dels nous raigs sobre plaques emulsionades, fet que va experimentar en diverses 
ocasions, tan sols un mes després que el professor Rontgen hagués donat a conèixer, públi-
cament, el seu invent. 

El caràcter d'inquiet investigador de Comas va fer possible materialitzar les seves expe-
riències en una sessió pública, davant de catedràtics, professors i alumnes, realitzant una 
radiografia on constava el rètol i l'anagrama de la Facultat, així com la data del 24 de febrer 
de 1896, dia de la demostració, en què, amb grans aplaudiments del públic assistent, va fina-
litzar el seu experiment. 

Doncs bé, en ser qui us parla professora d'institut, on impartia dibuix, disseny i fotografia 
i a la vegada era, i sóc, responsable de l'arxiu del Dr. Comas, vaig voler transmetre als alum-
nes els coneixements sobre els fets i l'obra del personatge, així com l'entusiasme per un pos-
sible projecte d'exposició al vestíbul del centre, aprofitant la commemoració del centenari. 

D'aquesta manera, es va plantejar la idea al grup de 17 alumnes que havien escollit l'op-
tativa de Disseny artístic. Un cop acceptada, es va iniciar l'experiència, una experiència com-
partida, la qual a tots/es venia de nou, tant pel que representava en el seu aspecte formal com 
de continguts. 

Va ser necessari fer una mica d'anàlisi de la importància de l'invent de Rontgen per situar-
lo en el seu context i època, així com la seva transcendència fins avui. Tots/es vam recordar 
la claredat de les imatges d'una radiografia en poder visualitzar qualsevol trencament a l'in-
terior del cos humà. També va caldre remarcar la inquietud o anhel d'un noi de 21 anys, Cèsar 
Comas, que va quedar enlluernat pel descobriment d'un fet científic, en el qual treballaria 
durant 50 anys de la seva vida, i que posteriorment moriria víctima de les conseqüències d'a-
quest fet. 

Però en cap moment es van deixar de banda les seves dues vessants, la radiologia com 
a professió i la fotografia com a afició, de les quals se'n va explicar la diferència, amb exem-
ples i d'una manera entenedora. Deixant clar que la prova negativa de la radiografia que és 
la que veiem per transparència, s'obté per la radiació directa dels raigs sobre l'objecte que es 
vol reproduir. En canvi, el negatiu de la fotografia s'aconsegueix per la llum reflectida dels 
objectes il·luminats que es troben davant de l'objectiu de la càmera. 

La col·laboració de professors de l'institut de Física, Química i Ciències Naturals va fer 
possible portar a terme aquesta experiència interdisciplinar. 

A l'apartat iconogràfic, còpies sobre paper de diferents mides van ser de gran importància 
per a aquesta exposició. Els alumnes van manipular amb constants intercanvis d'opinió vers 
la seva selecció, i van deixar finalment patents tres blocs ben diferenciats: les imatges biogrà-
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fiques, les mèdiques i les documentals. Aquestes últimes, de la Barcelona entre els anys 1900 
i 1920, mostren diferents aspectes de la vida social, política i cultural del país i foren sorpre-
nents per als alumnes, a causa de la seva edat i l'espai de temps transcorregut. No menys 
sorprenent, però, va ser el fet de poder visualitzar fotografies originals en plaques de vidre 
amb el visor estereoscòpic, i obtenir d'aquesta manera una imatge tridimensional que, al cap 
i la fi, era com Comas les havia produït. 

Tant la subvenció econòmica com l'interès per la rotació d'aquesta exposició per part de 
l'Ajuntament de l'Hospitalet, lloc on pertany l'institut, van fer possible una doble inauguració, 
aquesta vegada a l'Espai d'Art de la Residència de Bellvitge. Com he dit abans, els alumnes 
eren de Disseny artístic i van poder· comprovar que el disseny, en totes les seves vessants, 
està en funció d'una necessitat, per la qual cosa vam haver d'estudiar de nou els colors, la 
retolació, els cartells, la distribució dels elements i la configuració de l'exposició per a la nova 
ubicació. 

Per tant, fent una valoració de tot el conjunt del treball, així com de l'esforç i de l'enrenou, 
que va representar aquesta duplicitat no esperada, creiem que vam aconseguir els objectius 
previstos i que assenyalem a continuació: 

- Conèixer i donar a conèixer un científic, víctima de la ciència. 
- Valorar la dualitat d'un mateix personatge: metge i fotògraf. 
- Reconèixer la importància de la imatge fotogràfica. 
- Introduir els alumnes en el món científic, mitjançant el disseny d'una exposició on les 

imatges són protagonistes. 
- Fomentar la creativitat, l'originalitat i la comunicació. 
-Aconseguir la interdisciplinarietat amb altres matèries. 
-Apreciar i valorar les informacions de l'arxiu, classificades i datades pel mateix Comas. 
-Tenir cura en la conservació d'imatges fotogràfiques. 
- Fomentar el plaer d'observar, conèixer, valorar i descobrir tots els elements iconogràfics 

o objectuals que integren l'exposició. 

Per acabar, cal dir, d'una banda, que la premsa local es va fer ressò d'aquests esdeveni-
ments, i en va donar informació en diversos dels seus exemplars, i, per altra banda, segons 
una enquesta elaborada a l'efecte, el resultat, tant per part dels alumnes com per part dels 
qui les vam poder gaudir, va ser plenament satisfactori. 
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Fotografies: Francesca Portolés. 
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EXPOSAR FOTOGRAFIES: L'EXPOSICIÓ 
"ELS GERMANS FARGNOLI I EL NOUCENTISME A GIRONA" 

M. Àngels Suquet i Fontana 
Consultora en gestió de documents i arxius 

La finalitat d'aquesta tribuna és exposar una sèrie de reflexions sorgides amb motiu de 
la realització d'una exposició concreta de fotografies d'autor. Contràriament al que pot sug-
gerir el títol, no es parlarà de propietat intel·lectual ni de reproducció d'imatges, ni de con-
servació, ni tampoc de catalogació. El que es plantejarà és quina va ser la proposta lògica i 
gràfica inicial, quines incidències van sorgir i quina va ser l'exposició que es va dur a terme 
finalment. 

L'exposició "Els germans Fargnoli i el Noucentisme a Girona" es va realitzar a les Sales 
Municipals d'Exposició de Girona durant les Fires de 1997. Després de 10 exposicions, 
aquesta, tancava un cicle encetat l'any 1987 i que tenia com a objectiu la recuperació de dife-
rents artistes vinculats al moviment noucentista a Girona. 

En aquesta ocasió els protagonistes eren dos germans d'origen italià: Adolf i Valentí 
Fargnoli, ebenista i fotògraf, respectivament. El comissariat estava compost per tècnics de 
l'Ajuntament i per dues col·laboradores externes: Pilar Vélez i Vicente, que era responsable 
de la part relativa a Adolf Fargnoli , i l'autora de la tribuna, responsable pel que fa a Valentí 
Fargnoli. La finalitat de l'exposició, com en el cas de les anteriors, era conèixer la trajectòria 
professional dels artistes i explicar la seva obra, posant especialment de relleu la seva rela-
ció amb Girona. 

Tot i que en el seu moment els dos germans havien estat personatges populars, després 
de la seva mort Adolf havia restat pràcticament en l'oblit, mentre que Valentí i la seva obra 
havien estat força recuperats i estudiats des del final dels anys 70, coincidint amb la revalo-
ració de les fotografies antigues, sobretot pel seu contingut documental. S'havien realitzat 
prèviament un total de set exposicions sobre l'obra fotogràfica de Fargnoli, la majoria de les 
quals havien estat organitzades per l'Ajuntament de Girona i comissariades per Emili 
Massanas i Burcet. 

Malgrat tot, pel que fa a aquest autor encara hi havia una important feina per fer. Per una 
part, les dades que es tenien de la seva vida eren incompletes, faltava fer comprovacions i 
trobar moltes peces per acabar el trencaclosques. També faltava la contextualització de les 
dades en la seva època, tant a nivell personal i familiar com a nivell de professional. 

Per una altra part, pel que fa a l'estudi de la seva producció fotogràfica, s'havia realitzat 
una ingent tasca de compilació i identificació de continguts, però faltava fer un pas més. 
Faltava fer una anàlisi crítica de les imatges i del seu conjunt, és a dir, esbrinar-ne el perquè 
i el com. Aspectes que són indestriables del coneixement profund del fotògraf i el seu context. 
El perquè es resol quan es pot establir si el fotògraf actua pel seu compte o si, al contrari, hi 
ha un encàrrec i qui el fa, quan el fa i quina era la finalitat. El com es resol a partir del conei-
xement dels mitjans tècnics utilitzats, els quals poden condicionar totalment la producció d'un 
fotògraf, i més al principi de segle. 

Les directrius bàsiques de l'exposició van ser fixades pels tècnics de l'Ajuntament, segons 
les quals la missió de l'exposició era aplegar imatges originals de Valentí Fargnoli, relaciona-
des amb Girona entre 191 O i 1933. Així doncs, després de fer una reconstrucció molt exten-
sa de la biografia de Valentí Fargnoli i de contextualitzar-la, vaig elaborar el guió lògic a partir 
del qual faria la selecció de les imatges. Aquesta proposta tenia en compte dos factors: en pri-
mer lloc, l'encàrrec que se m'havia fet i, en segon lloc, les possibles aportacions a fer, tenint 
en compte les anteriors exposicions realitzades sobre el mateix autor. El guió inicial proposat 
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havia de servir per exposar imatges que coincidissin amb la missió i que servissin per expli-
car com treballava el fotògraf i com es va desenvolupar professionalment. Aquest guió era el 
següent: 

Mitjans tècnics 
- procediment 
-retocs i retolació de les fotografies 
- presentació de fotografies i fotomuntatges 

Exercici professional 
- cases editorials que li van editar imatges 
- encàrrecs d'institucions (bàsicament Ajuntament i Diputació Provincial) 
-encàrrecs d'entitats (esportives, culturals ... ) 
- encàrrecs d'empreses (fotografia publicitària) 
-encàrrecs de professionals liberals (sovint intel·lectuals del moment o gent vinculada a 

cercles noucentistes) 
-postals que editava ell mateix (i que comercialitzava en punts de venda concrets) 
- imatges de retratista ambulant 
-publicacions amb imatges seves (sovint es tractava d'imatges presentades a concursos 

o bé fruit d'encàrrecs per part d'intel·lectuals). 

Els aspectes tècnics servien per introduir lleugerament el públic en qüestions procedi-
mentals i per fer-ne una mínima contextualització, cosa que es reforçava pel fet que les imat-
ges exposades eren majoritàriament originals. Mitjançant les imatges seleccionades entorn 
de l'exercici professional, les quals cobrien tot el ventall possible de clients, s'obtenia un retrat 
exhaustiu de la societat i de la ciutat de Girona de l'època i, a la vegada, es podia veure per 
què havien estat fetes les fotografies i entendre-les dins del conjunt de l'obra. 

Va ser a partir d'aquesta proposta que es varen començar a treballar els àmbits de l'ex-
posició i la selecció definitiva de la part gràfica. Hi va haver dos factors claus que van provo-
car la modificació del guió anteriorment exposat. Primerament, el fet que es donés molta 
importància al fet que les imatges fossin còpies originals de l'autor, cosa que no sempre es 
podia fer. Per una part, moltes col·leccions de fotografies de Valentí Fargnoli s'han compilat a 
partir de reproduccions. Per una altra part, no totes les imatges eren positius. D'algunes es 
conserva el negatiu, per la qual cosa calia reproduir-les necessàriament. Per donar el màxim 
relleu als originals i no diluir el seu efecte evocador, es van haver de canviar alguns dels 
àmbits inicialment plantejats. Tot i així, en algunes ocasions, va ser inevitable la barreja d'ori-
ginals i reproduccions. 

En segon lloc, el fet de disposar les imatges segons el desenvolupament de l'activitat pro-
fessional del fotògraf per tipus d'encàrrec i no per temes, no va coincidir amb el que s'espe-
rava per part de la direcció de l'exposició, que volia optar per una exposició de fotografies i 
no per una exposició explicativa d'un autor. És a dir, que el fet que les fotografies es dispo-
sessin per clients I tipus d'obra fotogràfica trencava amb les agrupacions temàtiques a què 
s'està acostumat en fotografia antiga: carrers, edificis, festes, retrats, actes, pobles ... Segons 
la proposta inicial, un retrat podia ser fruit de l'encàrrec d'una entitat durant una activitat o 
festa, també es podia trobar com a encàrrecs d'empresa (orquestres o retrats de treballadors) 
o bé com a mostra de la seva feina de retratista ambulant. Un edifici es podia trobar com a 
encàrrec oficial en un reportatge durant una inauguració, com a fotografia d'empresa o bé 
com a simple postal. En cadascun dels casos es podia veure que el tractament dels objectes 
o personatges retratats era diferent segons l'objectiu amb què s'havia fet la fotografia i segons 
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la divulgació a què estava destinada. En definitiva, el desenvolupament de l'obra fotogràfica 
d'un autor permet veure la implicació i encaix de l'autor en la societat a la qual pertany. 
Certament aquest discurs lògic explicatiu de l'autor no era fàcil de plantejar i podia decebre 
les expectatives del públic, acostumat a les exposicions de fotografia antiga que proposen 
simplement una lectura anecdòtica de les imatges, sobretot pel que fa a canvis urbanístics i 
a aspectes etnològics. Un altre aspecte que es va plantejar, i que és interessant apuntar, va 
ser que la utilització de l'encàrrec com a criteri del guió semblava que posava en dubte la 
vàlua artística del fotògraf. 

Finalment, després de valorar tots els elements i de prioritzar criteris es va adoptar una 
solució mixta en què una part de l'exposició feia referència als aspectes tècnics i de desen-
volupament professional més clars i una altra part de l'exposició explicava l'urbanisme de la 
Girona de l'època, per tal de continuar amb la línia d'anteriors exposicions fotogràfiques. 

Tot i que el resultats van ser molt positius -van visitar l'exposició prop de 3.000 persones-
penso que hagués estat una molt bona ocasió per llençar-se a fer uns plantejaments nous, 
més enllà de l'exotisme que poden evocar els paisatges i la gent que protagonitzen les foto-
grafies antigues. 

En els artistes tradicionalment entesos com a tals, com pintors, escultors o, fins i tot, deter-
minats fotògrafs, s'estudia quina va ser la seva iniciació en l'art, quines tècniques util itzaven, 
quines influències rebien, quines escoles creaven, quines relacions tenien, en quins cercles 
es movien, quines eren les seves circumstàncies personals i com es veuen reflectides en la 
seva obra, quina va ser la seva evolució ... Es pot aplicar el mateix als fotògrafs, la feina dels 
quals és també una combinació de creació i encàrrec. Exposar imatges entorn del modus 
operandi de l'autor vol dir posar aquest en coneixement del públic i no centrar-se només en 
el contingut de la seva obra. I, tot i que sembli una paradoxa, també serveix per comprendre 
aquest contingut i situar-lo dins del context en què va ser creat. Aquest criteri ajuda a valorar 
correctament el que ens ofereixen aquestes imatges i a no tenir-les tan sols com a objectes 
evocadors i nostàlgics. 
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EL FONS DE FOTOGRAFIA AÈRIA VERTICAL DE LA CARTOTECA 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

Montserrat Terradas i Batlle 
Cartoteca de la UdG 

La gestació de la Cartoteca de la Universitat de Girona. 

Ja fa uns quants anys que des de la Universitat de Girona (UdG) i des de l'antic Estudi 
General de Girona es va valorar i es va promoure la constitució d'un fons específic de docu-
mentació cartogràfica. Aquest procés, que es va iniciar a la meitat de la dècada dels anys 
80, es va consolidar l'any 1993 amb la creació de la Cartoteca de la UdG com a unitat espe-
cífica dins del Servei de Biblioteca, amb l'assignació de personal tècnic i amb la dotació d'un 
espai apropiat per poder oferir aquest servei a la comunitat universitària i el públic en gene-
ral. 

Al llarg d'aquests anys s'ha anat formant i ordenant un fons de documents cartogràfics que 
permet la consulta pública d'aquesta documentació. Aquest fons està format per diferents 
tipus de mapes (generals, topogràfics, ortofotomapes i temàtics) i també, des del primer 
moment, es va donar importància a l'adquisició d'uns fons de fotografia aèria vertical que, en 
un primer moment es va haver de cenyir a l'àmbit geogràfic de les comarques gironines, però 
que ja s'ha començat a ampliar amb la cobertura de les comarques veïnes. 

La fotografia aèria vertical com a document cartogràfic de primer ordre. 

Una aplicació bàsica de la fotografia aèria vertical és la construcció, amb tota precisió, de 
mapes topogràfics i d'altres tipus, a través del procés de restitució fotogramètrica. Per tant, 
és un element indispensable a l'hora d'actualitzar i mantenir les bases cartogràfiques gene-
rals. 

Però, a més, té una aplicació directa com a document cartogràfic de primer ordre, perquè 
en una fotografia aèria s'hi pot veure tot allò que és perceptible des de l'aire, ja que la foto-
grafia capta tot l'espectre visible i, si s'utilitza un estereoscopi i un parell de fotografies conti-
gües es pot analitzar el territori fotografiat amb la restitució del seu relleu real. 

Així, la fotografia aèria -a diferència dels mapes- ens mostra el territori tal com és, sense 
passar per un procés de selecció i de simbolització dels elements que es volen cartografiar. 
A més, la fotografia permet un registre total i continu del territori que es vol analitzar. Cal tenir 
en compte, però, que la fotografia té deformacions geomètriques, perquè no té projecció veri-
table, com els mapes i no reflecteix aquells elements humans que no tenen traducció física, 
com ara els límits polítics i administratius, etc. 

Per tant, la fotografia aèria és un document cartogràfic de primer ordre i ara, a tall d'exem-
ple, citarem algunes de les seves aplicacions més usuals per veure el ventall immens de pos-
sibilitats que ofereix el seu estudi: usos del sòl, estructures geològiques, prospeccions 
arqueològiques, cultius, vegetació i masses forestals, formes del relleu, conques fluvials i xar-
xes hidrogràfiques, distribució de la població i formes de poblament, etc. 

Però, cal afegir que la tècnica utilitzada en fotografia aèria permet una cobertura global i 
periòdica del territori fotografiat i la homogeneïtat de les dades obtingudes, facilita la compa-
ració d'àrees geogràfiques diferents i de períodes diferents. Així, quan es disposa de fotogra-
fies aèries de la mateixa zona fetes en dates diferents, es pot analitzar l'evolució de tots 
aquests elements i fer una anàlisi històrica de com s'ha anat modelant el territori al llarg dels 
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anys. Permet, per exemple, analitzar l'impacte que ha tingut un incendi forestal, la construc-
ció d'una carretera nova, el procés d'urbanització, els canvis de cultius, el canvi dels usos del 
sòl , etc. 

La fotografia aèria a Espanya i a Catalunya. 

A Espanya i a Catalunya, els vols generals d'aplicació cartogràfica solen obtenir unes foto-
grafies aèries amb les característiques següents: són fotografies verticals (és a dir, amb l'eix 
de la càmera adreçat al centre de la terra) , a escala relativament gran (normalment entre 
1:20.000 i 1 :30.000) i fetes amb film pancromàtic (és a dir, capten tot l'espectre visible) . La 
majoria són fetes en blanc i negre, tot i que ara també se'n fan moltes en color. 

El primer vol que va cobrir tot el territori espanyol va ser fet els anys 1956-1957. És el vol 
que es coneix amb el sobrenom de Vol americà, perquè va ser fet per l'exèrcit dels EUA per 
encàrrec del Servicio Geogn3fico del Ejército, que és el productor d'aquest vol. Posteriorment 
a aquest vol, se n'han fet molts més, alguns que cobreixen tot el territori i d'altres de parcials. 
A Espanya bona part dels vols que cobreixen tot el territori espanyol són produïts pel Servicio 
Geografico del Ejército i per l'Instituta Geografico Nacional. A més, i des de fa uns anys, cal 
tenir en compte els vols produïts per les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya és el productor més important de vols fotogramètrics, així 
com de la resta de cartografia bàsica catalana. 

Les fotografies aèries verticals fetes per a aplicació cartogràfica s'obtenen des d'un avió que 
segueix unes línies de vol o passades contínues. Normalment es necessita una superposició 
del 60 % entre fotografies contigües i una superposició del 30 % entre passades contigües. 

El fons de fotografia aèria vertical de la Cartoteca de la UdG. 

La Cartoteca de la UdG disposa d'unes 3.200 fotografies aèries verticals, la majoria de les 
quals corresponen a les comarques gironines, tot i que ara ja s'ha començat l'adquisició de 
les fotografies corresponents a les comarques veïnes. 

Es disposa de totes les fotografies aèries corresponents a les comarques gironines de tres 
vols diferents, fets en data diferent i per productors diferents: 

a) 578 fotografies del vol que el Servicio Geografico del Ejército va fer el 1956-1957, a 
escala 1 :30.000 i en blanc i negre. 

b) 733 fotografies dels vols que l'Instituta Geografico Nacional va fer entre 1969 i 1979, a 
escala 1 :30.000 (algunes a escala 1 :25.000) i en blanc i negre. 

e) 961 fotografies dels vols que l'Institut Cartogràfic de Catalunya va fer entre 1986 i 1992, 
a escala 1 :22.000 i en blanc i negre. 

A més, hi ha diverses fotografies soltes d' interès pràctic i/o docent i diverses fotografies 
correspon·ents a vols parcials o incomplets. 

El tractament del fons de fotografia aèria vertical de la Cartoteca de la UdG 

En un fons d'aquestes característiques és evident que el punt d'accés bàsic a la docu-
mentació és l'àrea geogràfica i, en segon lloc, la data de la fotografia. Per tant, cal disposar 
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d'un element que ens permeti saber quines fotografies hem d'utilitzar per cobrir una àrea 
geogràfica que és del nostre interès. 

Les fotografies aèries verticals tenen una triple referència: el número de full del Mapa 
Topografico Nacional (MTN) al qual fa referència el territori de la fotografia, el número de la 
passada del vol i, finalment, el número propi de cada fotografia (cal dir que els productors 
d'aquestes fotografies faciliten un gràfic de vol per a cada full del MTN on es detallen les pas-
sades del vol i l'àmbit cobert per cada fotografia). Aquesta triple referència és la que permet 
l'ordenació física del conjunt de fotografies aèries i la seva descripció. 

Quan es desitgen unes fotografies que cobreixin una àrea geogràfica concreta cal con-
sultar, en primer lloc, el MTN per saber a quin full pertany l'àrea sol-licitada. En segon lloc, cal 
consultar el gràfic del vol desitjat (de data diferent) corresponent a aquest full del MTN i així 
es pot saber quines passades i quines fotografies en concret cobreixen l'àrea geogràfica 
sol-licitada. 

Per tant, l'ordenació física de les fotografies s'ha fet seguint tots aquests criteris: s'ha 
ordenat cada vol per separat i per a cada vol, s'han ordenat les fotografies pel número de full 
del MTN; dins de cada full, per passades de vol; i finalment, dins de cada passada s'han orde-
nat pel número propi de cada fotografia. Les fotografies de la mateixa passada de cada full 
del MTN s'instal-len en un sobre especial, que té impreses totes aquestes referències, i els 
sobres s'ordenen per passades i per fulls del MTN. Evidentment, cada vol segueix la matei-
xa estructura d'ordre. 

A més, es disposa d'un inventari informatitzat (Excel) on es detalla el número de cada foto-
grafia, la passada de vol, el número de full del MTN al qual correspon, l'escala aproximada, 
la data de la fotografia i el productor. 

327 



Història del Taller d'Història de Maçanet de la Selva 

HISTÒRIA DEL TALLER D'HISTÒRIA 
DE MAÇANET DE LA SELVA 

El Taller d'Història neix l'any 1981 després d'una exposició fotogràfica que recopila totes 
les cases de pagès de Maçanet. La inquietud per la pèrdua imminent d'aquest patrimoni va 
fer que dues persones, Juli Campeny i Pere Serra, volguessin immortalitzar aquestes cases. 
Al mateix temps intenten conscienciejar tothom que aquest patrimoni s'està degradant de 
manera irreversible. 

Això va portar a no conformar-se amb el document fotogràfic solament i a interessar-se 
per la història d'aquelles cases i la seva gent. 

L'any 1985 s'organitzen uns cursets de formació per tal d'emprendre aquesta tasca de 
recopilació de documents -escriptures d'una manera raonable i ordenada. Neix així el Taller 
d'Història que es converteix en una activitat més per a bastants maçanetencs. 

Durant aquests anys hem realitzat les següents activitats: 

Exposició fotogràfica "El nostre poble de pagès". 
Publicació llibre El nostre poble de pagès. 
Autor del núm. 50 del llibre dels Quaderns de la Revista de Girona Maçanet de la Selva. 
Publicació del llibre Secció hoquei Unió Maçanetenca. 40 anys d'història. 
Publicació del llibre La nostra vila. 
Publicació del llibre Valentí Fargnoli. Història gràfica 1909-1940. 
Publicació del llibre Tribulacipns d'un masover fadristern. (Narcís Ciurana). 
Exposició fotogràfica i monogràfica cada festa major, des de l'any 1992. 
Organització de l'Aplec de Sant Jordi, des de l'any 1988. 
Consolidació i restauració del Castell de Sant Jordi (amb l'ajut de subvencions oficials). 
Consolidació del pou del glaç de can Buscastell. 
Organització de cicles de conferències. 
Organització d'excursions culturals. 
Descoberta de la vil·la romana. 

El llibre de Valentí Fargnoli és la penúltima publicació del Taller d'Història. És el resultat 
de tota la tasca realitzada aquest any, per tal d'aplegar i ordenar les fotografies que dormien 
en algun calaix de les cases particulars. 

Tant o més difícil que la recerca de fotos ha estat fer comprendre a la gent que aquelles 
fotografies que estaven tips de veure a casa seva, podien ser d'interès també per a altra gent 
aliena al seu àmbit familiar. 

Això es va aconseguir, encara que no del tot, mitjançant les primeres exposicions 
fotogràfiques i la publicació del llibre La nostra vila. La gent veu que el tipus de fotogra-
fies que estem recollint són del mateix caire que les publicades i exposades. D'aquesta 
manera, de les cases, que "ja te les havien ensenyat totes", afloren tot un seguit de foto-
grafies, impensable fins llavors. Només en l'àmbit de Maçanet, que actualment sobre-
passa els 3000 habitants, portem recollides unes 3500 fotografies . Totes tenen el seu 
nivell de qualitat i d'interès documental i al mig de totes destaquen les del fotògraf Valentí 
Fargnoli. 

Tècnicament són d'una qualitat innegable; com a document, podem dir que són gairebé 
úniques. Fotografies que retraten els habitants de Maçanet en els seus moments d'esbarjo i 
de relació social (festes populars, processons ... ) i que donen una visió clara dels tipus d'acti-
vitats que es feien, així com el seu grau de participació. 
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Els retrats són austers, com tot el de l'època, però no deixa d'aparèixer sempre algun 
detall diferenciador de la resta. 

Valentí Fargnoli es mereixia aquest modest homenatge. 
Com dèiem, la publicació d'aquest llibre ha fet que ens arribessin encara més fotografies, 

les quals anem classificant per tal de formar un arxiu fotogràfic de consulta. 
La sistemàtica que s'utilitza és la de copiar per triplicat (una diapositiva i dues còpies en 

paper) i retornar l'original. 
Es numera la còpia i es crea una fitxa on s'indica la procedència, l'any de realització, el 

fotògraf que l'ha feta i tots els detalls possibles sobre aquella imatge (nom dels personatges, 
motiu de la fotografia, detalls arquitectònics, etc.). 

Posteriorment aquest arxiu es tractarà informàticament i podrà ser consultat pel públic en 
general. 

Actualment, el Taller d'Història té 245 socis, que, juntament amb els ajuts puntuals d'or-
ganismes oficials, són la base del seu finançament. 
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ELS PROJECTES CINEMATOGRÀFICS NO REALITZATS D'ANTONI VARÉS 
Albina Varés 

Josep Rodríguez 
Emili Auguet 

Introducció 

Tenir a les mans aquests papers d'Antoni Varés provoca, com a mínim, un parell de sen-
sacions contràries. D'una banda, l'agradosa oportunitat de poder tafanejar en la vida d'un 
home singular, i fer-nos presents en el precís moment de l'acte de creació cinematogràfica, 
en el moment exacte en què l'artista passa de la inspiració, de la idea, al primer esborrany 
del projecte guionístic. 

D'altra banda, ens sap greu que aquest home no tingués l'ocasió de completar aquests 
esbossos i materialitzar-los en filmacions que ara, ben segur, representarien les primeres 
mostres en la història comercial de casa nostra. 

I malgrat una vida breu, ens ha deixat un bagatge filmogràfic de 59 peces catalogades; tot 
un mèrit, tenint en compte que es varen realitzar en una època de mancances tècniques, en 
la qual els pioners del Setè Art se les havien d'empescar amb més imaginació i improvisació 
que no pas recursos i mitjans, els quals, en cas d'existir, difícilment tenien al seu abast. En 
moltes ocasions unes simples tisores, una cartolina i quatre dibuixos senzills són les úniques 
eines per aconseguir els efectes que avui dia s'obtenen per vies més sofisticades. 

Potser no sabrem mai el motiu concret que va impulsar l'Antoni ,Varés a escriure aquests 
breus apunts de guions publicitaris. Potser, com en el cas del de l' Optica Solà o el del mata-
mosques Gesarol, hi va haver el previ encàrrec d'algun establiment comercial. Ell ja havia tre-
ballat a bastament en l'àmbit del disseny gràfic per algunes cases "amb solera" de Girona. 
Ens ho recorden alguns logotips, alguns rètols, o les ratlles negres del paper d'embolicar de 
Cal Rei, encara en serveP. 

Podrien haver estat fruit d'alguna conversa informal amb algun botiguer o empresari, arran 
de la qual, i posant fil a l'agulla, ell hagués endegat ja uns projectes que pensaria culminar en 
el futur ... 

O potser, simplement, com és el cas de tants artistes i creadors, eren idees que, mentre 
esperaven de veure la llum màgica de les làmpades incandescents a través del cel·luloide, 
dormien entre la pols de les carpetes oblidades. 

I tant se val ia motivació que els hagi produït, quan constatem la total coherència que pre-
senten amb la trajectòria artística de l'Antoni Varés. No podem deixar de banda que abans 
que cineasta va ser dessinateur i que es va especialitzar amb renom a Projects pour affiches 
en el París dels anys trenta. Es fa un fart de dibuixar cartells de cinema2, de pintar decorats, 
de fer caricatures d'actors i actrius i, sobretot, és un veritable mestre del cartell reclam per a 
la publicitat de les operetes parisenques de l'època. 

A la vegada, i seguint la seva apassionada afecció3, té l'oportunitat envejable, a la pàtria 
dels Lumière, d'aprendre les beceroles de les tècniques fotogràfiques i del cinema, la qual 
cosa, barrejada amb la capacitat de seducció dels seus cartells -element fonamental de la 
publicitat d'espectacles-, el farà emprendre en algun moment el camí cap al cinema publici-
tari. 

No se'ns ha de fer gens estrany, doncs, que en el procés de dominar la tècnica de les fil-
macions, prevegi ja la possibilitat de la vessant publicitària com una sortida viable tant artís-
ticament com laboral o professional, afegible a les tasques de "dibuixant publicitari" que 
desenvolupava al seu estudi del carrer Alemanys. 
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De fet, Varés va realitzar un grapat de filmacions breus en 9,5 mim -algunes són només 
un fotograma fix, substitut del pas d'una diapositiva-, de propagandes de productes, de pro-
fessionals i d'activitats comercials gironines. N'hem pogut analitzar unes quantes, -algunes 
de les quals varen ser projectades al Cinema Coliseu, de Girona, durant els anys 40: 

1.- Relacionat amb la Librería Soler, Ciudadanos, 18, un ''tratado de agricultura, avi-
cultura, etc." 

2.- "Agotamientos para pozos y tubos artesianos". Ramón Bel/mas. Lorenzana, 10 . 
Gerona. 

3.- "Superinsecticida Mac Whitte de Ja serie DDT'. Comercial Whitte. Andrés 
Dalmau Ribas. Són remarcables sis mosques retallades en paper i animades que 
fan evolucions circulars abans de morir pels efectes de l'insecticida. 
Segurament el "Ribasan de la serie DDT, para aplicación agrícola" estava també 
relacionat amb la mateixa empresa. 

4.- Granja avícola Pedra Boada. San Daniel. Razas Prat y Rodislan. 
5.- lndustrias Fedaya. Mediodía, 11 y Cardenal Margarit, 1. Tel. 1992. "Luz eléctrica 

en el campo". 
6.- Jardinería Casa Martinoy. Torroella de Montgrí. "lnjerto de rosales", dels quals es 

mostren treballs pràctics. 
7.- Gesarol. "Contra los insectos dañinos de los cultivos". Gesarol para pulverizar. 

Neocid. Neocldol. Camp: "no es venenoso, no mancha". 

Aquests tres darrers mostren unes filmacions de les aplicacions pràctiques dels aparells, 
les tècniques o els productes que recomanen; i en l'últim cas, el de Gesarol, les imatges es 
completen amb una llarga visita a l'empresa, on podem contemplar l'edifici, el personal, les 
tasques de laboratori, les proves agrícoles ... Serà el producte per al qual Varés pensarà el 
guió El mosquito inoportuna, que presentem més endavant. 

Així doncs, el sentit definitiu que cal atorgar a aquests guions és el de ser projectes, la 
majoria publicitaris, de la carpeta cinematogràfica dels "possibles" d'Antoni Varés. 
Probablement escrits en el moment en què fa el salt evolutiu, i qualitatiu, del cartell estàtic cap 
a l'animació dels dibuixos i ninots articulats del cinema publicitari. Això sí, amb un important 
valor afegit: el d'assenyalar-nos l'aprenentatge tècnic -se'n poden veure proves a la il·lus
tració núm. 1- i el trànsit del cinema mut al sonor. 

No és que ell desconegués la tècnica del cinema sonor, sinó que li mancaven al prin-
cipi els mitjans necessaris per poder-la aplicar a les seves filmacions. A més, aquests 
guions van sorgint en diferents èpoques de la seva vida: Tikl, el gosset del guió núm. 5, 
neix d'una joguina articulada l'any 1935. El dibuix de la pingüina Nivette, del mateix guió, 
és de l'any 1938 i el va crear a Xàtiva en plena Guerra Civil. El ninot Pancholín -prota-
gonista dels guions 1 i 2- apareix en dibuixos de l'any 1941 . I el guió núm. 4, dedicat a 
Fidel Aguilar-, per la correspondència que es conserva sobre ell, el podem datar el 1956. 

De fet només aquest darrer guió estava pensat per al cinema sonor (música, veu en 
off ... ), els altres, com es pot comprovar en les indicacions T1, T2, T3 ... que hi figuren, els 
va preparar per anar subtitulats i les previsions musicals eren per acompanyar les projec-
cions. 

Per tant, més de dues dècades separen el primer guió del quart, distància que marca el 
procés de maduració, d'aprenentatge i de millora tècnica. 

I precisament, i per completar una primera visió de conjunt d'aquests guions, cal insistir 
en el caràcter de projectes de films muts per a dibuixos animats que tenen gairebé tots ells. 
Això ens retorna de nou al París de la joventut de Varés. Als seus 21 anys es guanyava la 
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vida dissenyant i construint joguines articulades, que més tard es convertirien en els perso-
natges protagonistes d'aquests guions. 

Pel que fa als elements estètics i anecdòtics, els tres primers guions comparteixen el 
gust generalitzat de la publicitat de l'època: animals personificats, batejats amb noms que 
representen tot un resum semàntic de les seves "virtuts", paisatges idealitzats, un clima 
neoromàntic amb elements de la natura adoptant actituds humanes, i sobretot, un cert 
folklorisme com el que es podia palesar a les pàgines del TBO o en les tires còmiques 
d'alguna revista il ·lustrada. 

Com es pot comprovar en les reproduccions que s'inclouen als annexos, no estem davant 
d'uns scénarios definitius, concretats en tots els seus aspectes, sinó davant del que en podrí-
em dir preguions o guions embrionaris, tot i tenir el nucli temàtic ben definit. És per això que 
en la breu exposició que farem de cada un d'ells, se'ns haurà de perdonar l'anàlisi més literà-
ria que no pas tècnica, cosa que hauria canviat d'haver-nos trobat amb uns storyboard com-
plets. 
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GUIÓ NÚM. 1 

"Guión para un film de propaganda de gafas contra el sol" 
(Annex núm. 1) 

La idea primigènia de la qual va partir Varés va ser la de crear un personatge de còmic, 
com els articulats que havia construït a París, que li servís, amb els canvis argumentals opor-
tuns, per a tota mena de films publicitaris. És a dir, que un mateix personatge, canviant histò-
ries i decorats, podia ser útil per recomanar productes de diferents cases comercials. 

Així apareix el ninot Pancholín -amb un cert ressò familiar, ja que el seu oncle d'origen 
cubà es deia Panchcr, protagonista d'aquesta propaganda d'ulleres de sol pensada per a 
l'Òptica Solà, de Girona. 

L'argument és breu i simple. 
Mentre està descansant a la seva hamaca, lligada entre dues palmeres i amb un mico que 

el va gronxant, el negret Pancholín contempla com cau d'un avió una revista il·lustrada amb 
tot de personatges que duen ulleres de sol. Aleshores emprendrà un llarg viatge, a través dels 
deserts i els mars, cap a Girona per anar a Can Solà a comprar-se unes ulleres de sol "amb 
muntura blanca". 

La gràcia d'aquestes escenes rau en els tòpics de l'estètica comercial "negrista" pròp~a de 
l'època. Ens porta els records de la publicitat radiofònica - "yo soy aquel negrito del Africa 
Tropical" .. . - del Cola-Cao; de les etiquetes "africanoides" del Nitocao de Xocolates Torras, 
dels Cafès Tupinamba o del Flam Tamatina, encara als prestatges d'alguns súpers, o de 
còmics del TBO com els de Benejam: "Amito Mosilóri' ... 

Tot el que prové de l'Àfrica Central, els negres, els seus productes tropicals, la seva músi-
ca i danses, i les màscares representatives del seu art, es posa de moda al París de les pri-
meres dècades del segle XX.4 La llista que hi podríem afegir seria molt extensa: la pel·lícula 
francesa Le danseur de Jazz, del 1929, basada en la novel·la El negra que tenía el alma blan
ca, escrita l'any 1922 per Alberto lnsúa; els espectacles musicals de Josephine Baker, o tants 
dibuixos animats de Walt Disney ... 

En el camp de la literatura no donaríem abast a l'hora d'aportar exemples: alguns contes 
de Folch i Torres, els poemes del cubà Nicolas Guillén a Sóngoro Cosongo o alguna gregue
ría de Ramón Gómez de la Serna, com la que traduïm per a aquest treball: 

"Que es mengen algun aviador quan cau a les seves selves? Estan perdonats, perquè 
qui els ha pogut ensenyar que no és un ocell un ésser que cau del cel i porta ales? A 
més els aviadors deuen tenir gust d'oce/1"5 

El mateix Valle-lnclan, en alguna tertúlia bohèmia dels Happy Twinty madrilenys, elabora 
poemes publicitaris en sintonia amb els trets del guió que ens ocupa: 

"Desde Toledo a Busdongo, 
desde la China al Japón 
no hay nada como el jabón 
de los príncipes del Congo''6 

Però no cal sortir de casa per anar a buscar exemples d'aquests trets estilístics. Fixem-
nos en el conte per a pintar, Un dia de pesca, que va publicar Varés l'any 1940, on aparei-
xen tant en Pancholín com el gos Tiki -hom ho pot comprovar en la il·lustració num. 2-; o 
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en els dibuixos i esbossos de la prova d'animació que va fer l'any 1941 per al guió núm. 2 
-il·lustració núm.3. 

Cal remarcar, perquè això és un fet extensible a quasi tots els altres guions, el tret de la 
comicitat, de la fresca ironia que exhibeix Varés. El mico que gronxa Pancholín i que fuig 
espaordit pel soroll de l'avió o, a la darrera escena, un primer pla del negret amb les ulleres 
fosques, però de muntura blanca, en són una mostra. 

Des del punt de vista tècnic, es tracta d'un guió breu, de 27 escenes. Allò que en un film 
sonor es reserva normalment per a la veu en off, és aquí substituït pels quatre títols que ser-
veixen d'introducció (el cinquè, el darrer, evidentment, serveix per posar F1). Els tres primers 
plans correspondrien a un travelling en els moments en què cal mostrar al públic la revista 
amb els personatges que porten ulleres de sol, i al final s'ha de veure el rètol de la botiga i la 
cara de satisfacció del negret amb ulleres fosques acomiadant-se del públic. 

En aquest cas no es concreten ni la música ni els efectes especials que podien acom-
panyar la projecció del film. 

GUIÓ NÚM. 2 

"Viatge de nuvis" 
"Guió per a un film de dibuixos" (Annex núm. 2.1) 

Aquí Varés ens mostra un progressiu domini tant dels recursos propis dels guions cine-
matogràfics com de l'animació de dibuixos. Ho corrobora l'enumeració inicial que hi inclou 
amb les abreviatures tècniques i els seus corresponents significats i els dibuixos preparatoris 
que ja havia elaborat. Tot i ésser un guió més complet que l'anterior, és també el més atípic 
de tots, perquè realment no hi ha una historieta o un argument que l'aglutini. 

És també destacable, per la versemblança i categoria que dóna al projecte, la col·labora-
ció musical del mestre Salvador Dabau. Desconeixem si va arribar a compondre el Preludi, 
l'Arpegi, el Vals de les estrelles i tots els efectes especials que s'hi indiquen. El que sí és cert 
és l'amistat que els unia, com es pot deduir de la dedicatòria que el cineasta va fer al com-
positor d'un dibuix de Pancholín, el juny del 1941 (annex núm. 2.2), i el fet que els dibuixos 
del guió núm. 5 els tingués en Salvador Dabau, probablement per endegar una nova col·labo-
ració. 

Curiosament, de la dedicatòria esmentada, deduïm que el títol inicial d'aquest film era 
"Eterna /una de miel' i no el més simplificat "Viatge de nuvis' que figura en la redacció últi-
ma. 

Aquest guió, que té tot el caire d'un espot publicitari en dibuixos animats per a una 
agència de viatges, se centra en un quadre plàstic d'un gran valor metafòric i suggeridor: 
paisatge tropical, una nit de lluna plena espectacular (l'ambient idíl·lic per a una "lluna de 
mel"), i l'exotisme de les músiques nadives africanes i, al bell mig, Pancholín i Filomena, 
la parella de protagonistes -que es pot observar als dibuixos de la il·lustració núm. ~ . 

suposadament de viatge de noces, que es fonen en un furtiu petó final. 
Es tracta també d'un treball pensat per a ninots articulats i, concretament, per al mateix 

protagonista del guió núm. 1, Pancholín. I com en el primer cas, també presideix tot el guió 
una estètica negrista i romàntica. Els músics negres d'aquest quadre escènic ens recorden 
els de paper maché redescoberts per algunes botigues de decoració i d'objectes "retrobats". 
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Així doncs, el que ja hem dit sobre l'estètica negrista es pot fer extensiu a aquest guió, 
encara que amb menys comicitat en aquest cas i amb més romanticisme: la lluna, les estre-
lles, la nit, el paratge exòtic -amb palmeres com la de la il·lustració núm. ~. unes músiques 
màgiques ... 

En resum, resulta més reeixit, més tècnic i precís que no pas l'anterior. El veiem en con-
junt més avançat, més proper al seu possible rodatge: es fixen els segons de durada de les 
peces musicals, el paisatge ha de ser panoràmic per poder fer-lo córrer per sota dels dibui-
xos, i les estrelles han d'anar apareixent al firmament "a intervals de 3 imatges fins al nombre 
de 66, equivalent als 8 primers compassos del vals'. 

S'hi pot constatar un joc lumínic de contrastos interessants. La lluna continua essent un 
personatge, però ara menys còmic, més misteriós i que interpreta una dansa als compassos 
de la música, la qual cosa hauria estat, sens dubte, la part més complexa de la realització del 
guió, com es pot observar a les preparacions per a la filmació fetes per Varés -il·lustració 
núm. 6. 

L'escena final dels dos protagonistes amagant el seu petó darrere d'un barret se'ns apa-
reix com a tòpica, però va ser un recurs explotat a bastament pel cinema comercial ianqui, ini-
cialment molt pudorós en aquests temes. 

GUIÓ NÚM. 3 

"El mosquito inoportuno" (Annex núm. 3) 

En comparança amb els dos anteriors, aquest guió és una mica més "modern", concret i 
llarg. Es tracta del projecte d'una pel·lícula comercial de propaganda d'una espècie de flit anti-
mosquits, anomenat Gesarol, producte que apareix entre les filmacions comercials que hem 
esmentat en la introducció. 

En conjunt, la història que s'hi argumenta té tota la gràcia i espontaneïtat dels contes 
populars estil Pinotxo, sobretot tenint en compte el caràcter de ninots articulats dels seus pro-
tagonistes. 

El mateix Varés fa inicialment una exposició resum de la historieta que desenvolupa en el 
guió posterior: 

Floricundio Clavelino viu entre les flors en una caseta al seu jardí. Una nit d'estiu i de 
lluna, està dormint amb placidesa quan, de sobte, irromp a la cambra Do.Re.Mí, un mosquit 
impertinent, proveït d'un violí. (Se'n conserva un dibuix que es pot veure a la il·lustració núm. 
7). Hi ha una lluita aferrissada en la qual Floricundio Clavelino llança de tot al mosquit, fins 
que El Mago de la Noche, en versió vaporitzador, acudeix en defensa del desvetllat i elimi-
na el mosquit. 

Probablement hi hagi algun espai de temps entre la sinopsi inicial i el desenvolupament 
del guió, ja que apareix una variació molt clara entre l'una i l'altra: El Mago de la Noche del 
resum inicial és substituït en la concreció posterior per I'Hada X, que, en comptes de vaporit-
zar sobre Do.Re.Mí, l'encalça pel coll, li fa obrir la boca i li fa empassar una porció de pólvo-
res màgiques, amb la qual cosa, al malastruc dípter, ja només li queda esma per tocar uns 
compassos de la Marxa Fúnebre, de Chopin. 

L'apartat de la música està ben explicitat i simbolitza molt bé els diferents moments de la 
història: la placidesa del son es representa amb la Serenata, de Toselli, peça que devia agra-
dar a l'Antoni Varés ja que en conservava la partitura entre els seus papers (i!· lustració núm. 
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8); el violí representa el so impertinent del mosquit, i el triomf final del producte químic, amb 
la consegüent mort de l'intrús, és representat per la Marxa Fúnebre, de Chopin, que interpre-
tarà el mateix mosquit en el seu òbit comiat. 

Totes 28 escenes són d'una gran ironia, intensificada pels noms dels personatges, i pel fet 
que la lluna participa d'algunes escenes còmiques com un personatge més. 

GUIÓ NÚM. 4 

"Proyecto de guión para la realización de un film en 16 mim sonora, sobre la obra 
del artista gerundense Fidel Aguilar" (Annex núm. 4.1) 

A vegades l'atzar dóna un cop de mà i l'arqueòleg es topa amb un vestigi que no esperava. 
Així, un cop de sort ha permès de recuperar un guió que, com en el cas del de Josafat, sobre 
la novel- la de Prudenci Bertrana, darrer guió en què va treballar Varés, es creia definitivament 
perdut. Sembla que la germana de Fidel Aguilar, que havia assessorat Varés en el projecte fíl-
mic sobre el seu germà, havia recollit del domicili del cineasta l'únic exemplar que existia. 

Doncs bé, aquest guió ha aparegut fa poc entre els papers del llegat que la família Aguilar 
va donar a l'Arxiu Històric del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona*. 

Tenim la sort també de tenir una carta -s'adjunta a l'Annex núm. 4.2- que sobre aquest 
treball va enviar Varés al reverend Carles de Bolós i Vayreda, i de la qual podem deduir algu-
nes conclusions: el treball, que és de l'any 1956, té tot l'aspecte de l'encàrrec d'un documen-
tal, o bé per part de la mateixa família Aguilar o, fins i tot, potser de la "Junta de Monumentos", 
estament de la "cultura oficial" gironina dels 50. 

Disposa de la "col·laboració" del periodista, articulista, cronista de la ciutat i, a estones, 
aprenent de crític d'art, que va ser el reverend Carles de Bolós i Vayreda. Potser per amistat, 
o perquè era un personatge culturalment reconegut i assidu de les pàgines de Los Sitios ... Ell 
havia de fer un comentari crític inicial i potser també hauria escrit els textos que la veu en off 
aniria llegint al llarg de les imatges, per a la qual cosa Varés li envia els retalls de premsa que 
la mateixa germana d'Aguilar li havia proporcionat, i li fa esment d'un aspecte tècnic que pot 
ser el més delicat: els comentaris s'han d'ajustar en durada a les imatges de cada seqüència. 

Comprovem també que aquest que tenim al davant és, si més no, el segon redactat del 
guió, que completa i millora tècnicament el primer esbós. 

Deduïm, a la vegada, el tipus de màquina de filmar que feia servir Varés amb aquestes 
"ganes de donar el primer cop de manivela" que indica a la carta: una Bol ex Pa i llard de 16 m/m. 

Centrant-nos en el contingut, hem de dir que aquest documental no aporta res de nou i 
que té un enfocament tòpic de reportatge d'art a l'ús. Potser el més interessant és la insi-
nuació d'alguna intenció crítica - "no se pretende ir ni en pro ni en contra de quienes explota
ran la obra de Fidel Aguilar''-, però que no acaba de prosperar. Al capdavall s'hi projecta més 
presència d'indrets gironins que no pas de detalls biogràfics o crítics sobre l'artista i la seva 
obra. Això ens porta de nou a l'esmentada carta, ja que inclou una segona part realment inte-
ressant per conèixer el tarannà de l'Antoni Varés: es queixa de l'atemptat contra l'estètica 
monumental que representa "clavar discs vermells" sobre les pedres dels arcs venerables de 
la plaça del Vi. "No es podrà fer cap foto en la qual no surtin els maleïts discos vermells". 

* Agraïm a RosaM. Gil, arxivera de I'AHCOAC, que ens facilités aquest text. 
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En definitiva, el que més ens hauria interessat d'aquest esbós de documental sobre l'es-
pai geogràfic de l'artista i algunes obres seves, si s'hagués dut a terme, haurien estat, pel 
valor històric inqüestionable, les imatges d'algun indret de Girona, com ara la Devesa, des-
prés de les radicals transformacions que ha sofert en l'actualitat. 

Pel que fa als aspectes tècnics, si per una banda estan poc concretats -no es precisa la 
música de fons, per exemple- per l'altra hi ha la innovació de la veu en off del narrador. 

En conjunt, ens sembla el projecte d'un guió fruit d'un encàrrec puntual que té com a fina-
litat la breu mostra de l'art de Fidel Aguilar, que es decanta més a remarcar el caràcter de giro-
ní del personatge, sense esgotar la possibilitat d'un complet documental sobre la vida de 
l'artista. Malgrat tot, aquest és un dels guions cinematogràfics de maduresa d'A. Varés, i és 
el que presenta més modernitat en el vocabulari tècnic: travelling, encadena, funde en 
negra ... Ja només ens caldria trobar el darrer, Josafat, de l'any 1965. 

GUIÓ NÚM. 5 

Sèrie de 7 dibuixos (Annex núm. 5) 

Pot estranyar algú que tractem aquests set dibuixos, amb tres personatges, com un guió 
cinematogràfic per a dibuixos animats. De fet, si ens ho mirem bé i salvant les distàncies, són 
el corresponent de la "Foto Fixa" d'un film convencional. 

El resum de l'argument, deduïble dels dibuixos, és ben clar i altrament ben breu: podríem 
titular la història Frustrada "campana" d'escola, en què una parella de pingüins col-legials, 
acompanyats pel seu gos, se'n van a pescar en comptes d'anar a estudi, però heus aquí que 
el vent i les onades, naturalesa responsable, els obliguen a ser on devien, i els impel-leixen 
cap a l'escola. 

De segur que Varés va pensar de nou en els ninots articulats de creació pròpia com 
aquells que venia les nits heroiques del Barri Llatí. Un dels ninots protagonistes és la pingüi-
na Nivette, de clares ressonàncies franceses i que va dibuixar -il·lustració núm. 9- junta-
ment amb algun altre esbós, l'any 1938, a Xàtiva. El gos s'assembla, com dues gotes d'aigua, 
a un que va dissenyar l'any 19357. Aquest gosset és la rèplica plàstica del seu gos Tiki i el fa 
aparèixer a molts dibuixos, com per exemple en quatre de les cinc pàgines que té el quadern 
per acolorir "Un dia de pesca", de l'any 1940 -il·lustració núm. 2. 

I com en altres ocasions, hauria tingut també la col-laboració del mestre i compositor 
Salvador Dabau, ja que, com ja s'ha dit, aquests dibuixos es conservaven entre els papers 
del músic gironí. 

Probablement aquests esbossos no tenien una finalitat publicitària, sinó més aviat lúdica, 
la qual cosa vindria a apuntar la possibilitat que Varés veiés en els seus projectes cinema-
togràfics altres sortides de més alçada artística. 

Al capdavall aquests breus dibuixos tenen tota l'essència i la gràcia d'una tira de còmic 
amb rerefons pedagògic, i condensen tota l'acció i el moviment d'un film. Són molt cinètics tot 
i no incloure pràcticament cap dels elements habituals en dibuix per indicar moviment. 
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Conclusió 

En conjunt, tot aquest material d'Antoni Varés -inèdit, tret d'algunes il·lustracions- repre-
senta, certament, una aportació menor en comparació amb la seva filmografia ja catalogada, 
o amb els treballs plàstics de cartellista, retratista, caricaturista, dissenyador gràfic ... 

Però tenen el valor entranyable de formar part de les carpetes personals dels projectes 
d'un home desaparegut massa jove per poder-los materialitzar. Són aspectes de la seva par-
ticular intrahistòria. 

A través d'aquests esbossos ens traslladem a l'època iniciàtica del cinema a casa nostra, 
on uns homes, artesanal ment -tal com s'indica a la il·lustració núm. 10-, i amb més 
il·lusions que mitjans, intentaven imitar i fer realitat els seus somnis fílmics, captivats per la 
màgia d'aquest art. Per què existeixin Hollywood, Spilberg, el cinema 3D i les multisales han 
calgut somniadors granets de sorra escampats per les petites geografies d'aquest món insò-
lit. 

Dins el cap d'Antoni Varés hi bullien idees, projectes, somnis, que va deixar escrits en 
apunt, en esbós, i en diferents èpoques de la seva trajectòria, fins al punt que hem pogut 
constatar el seu particular trànsit dels guions per a cinema mut cap als pensats per al cinema 
sonor. Alguns potser els hauria abandonat, però altres haurien quallat i tindríem ara docu-
ments de valor per a la nostra particular filmografia gironina. I sempre hauran estat els exer-
cicis, els fonaments i les experiències en el procés de dominar la tècnica de la cinematografia, 
per part d'un home que enfilava un prometedor futur que, malauradament per a ell i per a 
nosaltres, no va esdevenir. 

NOTES 

1. En podeu veure al catàleg "Antoni Varés. Del cartell al cinema". Museu d'Història de la ciutat. Núm. 19, pàg. 76. 
Ajuntament de Girona, 1994. 

2. L'any 1935, el mateix en què tornarà cap a Girona, realitza a París els cartells publicitaris que anuncien els films 
Un marido ideal i Ellago de las damas. Detall que explica Lluís Bon avia en l'excel·lent article "Antoni Varés, car
tellista: els anys de París". Revista de Girona, núm. 167. XI-XII/1994. 

3. Fins i tot fa d'extra a dues pel-lícules de René Claire: À nous la liberté, any 1932 i 14 de juillet, el 1933. 
4. L'any 1922 té lloc a París l'Exposició de l'Art Colonial Francès. 
5. Gómez de la Serna, Ramón. lsmos, pàg. 135. Editorial Guadarrama, Madrid, 1975. 
6. Gómez de la Serna, Ramón. Don Ramón M. del Valle-lnclan. Espasa Calpe, col. Austral, núm. 427, pàg. 28. 

Madrid, 1979. 
7. Es pot veure a la Revista de Girona, núm. 167, reproduït per Lluís Bonavia en l'article esmentat. 
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ANNEX 1 

Guión para un film de propaganda para gafas contra el sol 
(Dibujos animados) 

T-1 Óptica Sola presenta 

T-2 "Pancholín, negrito moderno" 

T-3 En un pequeño oasis en medio de un lejano desierto .. . 

E-1 Un mapa de Africa con una mano que va trazando un recorrido de 
N. a S. 

T-4 Vivía tranquilo un simpatico negrito: Pancholín. 

E-2 Pancholín meciéndose en una hamaca atada entre dos palmeras. El 
balanceo lo produce un mono, que esta al lado de una palmera. 

E-3 Pasan volando unos pajaros. 

E-4 Un avión vuela hacia el oasis. 

E-5 Al oír el avión el mono suelta la hamaca y se va. 

E-6 El avión volando pot encima del oasis. 

E-7 Pancholín , sentado en la hamaca, observa el avión. 

E-8 Del avión cae un papel. 

E-9 Pancholín corre a recoger el papel 

E-10 Pancholín mira con atención el papel: es una revista europea. 

E-11 Varios pianos de Pancholín mirando la revista. 

E-12 P.P. de la revista donde se ven varias personas llevando gafas con-
tra el sol. 

E-13 Pancholín toma una decisión. También quiere unas gafas contra el 
sol. 

E-14 Pancholín coge una maleta y empieza el viaje hacia Europa. 

E-15 Varias escenas del viaje por el desierto. 
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E-16 Ídem por mar. 

E-17 Vista aérea del Meditemíneo, desde Gibraltar hasta la Costa Brava, 
y un barco navegando hacia el norte. 

E-18 Varias escenas de un ferrocarril en plena marcha. 

E-19 Pancholín se asoma a la ventana. 

E-20 Vista de Gerona. 

E-21 Pancholín delante de un letrero que dice "Óptica Sola". 

E-22 Pancholín dirigiéndose hacia la tienda del Sr. Sola. 

E-23 La fachada de la casa Sola. 

E-24 Pancholín entra en la tienda. 

E-25 Al cabo de un rato sale Pancholín con gafas negras y montura 
blanca. 

E-26 P.P. de Pancholín señalando un letrero que dice: 
Recuerde: 

Gafas contra el sol 
ÓPTICASOLA 

E-27 P.P. de Pancholín saludando al público. 

T-5 FIN 
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ANNEX 2.1 

Guió per a un film de dibuixos 

Signes convencionals: 

T =títol 
E = escena I ELL = escena llampec 
M =música 
PP = primer pla I SP = segon pla 
PG = pla general 
C a F= clar a fosc 
F a e = fosc a clar 
FM= fos muntat 

T-1 A CASA X PRESENTA: 
T-2 " VIATGE DE NUVIS " 
T-3 amb PANCHOLÍN I FILOMENA 
T-4 Creació d'A. Varés 
T-5 Guió i animació A. Varés 

Música del Mestre S. Dabau 
. e a F. 

E-1 Tot fosc. Va aclarint-se i queda la llum 
de la nit. A la part de baix, i ocupant tota 
l'amplada del fotograma, la silueta d'un pai-
satge tropical: palmeres, bambús, etc. 
(aquest decorat deu ésser en panoràmica 
per poder córrer sota els dibuixos). 

E-2 Van apareixent estrelles a tot el firma-
ment (a intervals de 3 imatges) fins al nom-
bre de 66, equivalent als 8 primers 
compassos del vals. 

E-3 Entra per la dreta, la lluna tota vapo-
rosa somriu al compàs del vals. 

E-4 La lluna balla el vals, evoluciona d'un 
extrem a l'altre i salta ara sobre una palme-
ra ara sobre un bambú, que es vincla com 
un arc i dóna impuls a la lluna per fer un salt 
més llarg. 

E-5 La càmera segueix la lluna en les 
seves evolucions de la dansa. 

M. Aquests títols van acompanyats d'un 
preludi 
(Dura aproximadament 60 " ) 

M. Un arpegi fa la sensació de la quie-
tud d'una nit serena ( dura 2" ) 

M. Comença el Vals de les Estrelles 
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E-6 En anar corrent el paisatge vers la 
dreta, apareix, per l'esquerra, la silueta d'un 
poblat negre. La lluna continua ballant. 

E-7 SP La silueta de les cabanyes dels 
negres i les cames de la lluna que salta de 
l'una a l'altra (la carnera la segueix). 

E-8 SP S'acaben les cabanyes i queda un 
espai com una plaça, al mig de la qual hi ha 
una mena de bombo, propi dels negres, d'u-
nes mides regulars. Continuen veient-se les 
cames de la lluna. 

E-9 PG La lluna arriba al final de les 
cabanyes, fa un salt, i es deixa caure de 
peus sobre el bombo, el qualla rebot en l'ai-
re per tres voltes. (F M amb l'escena 
següent). 

E-1 O (FM amb l'escena anterior) (SP) Un 
negre pica a sobre el bombo (ELL ). 

E-11 (SP) Un altre negre toca una mena 
de xenofon (E.LL). 

E-12 (SP) Un altre negre toca un instru-
ment rar (E.LL). 

E-13 (SP) Siluetes de negres que gesticu-
len i piquen de mans (E.LL). 

E-14 (PP) Panxolín i Filomena riuen, de 
cara al públic (E:LL). 

E-15 Repeteix E - 1 O. 

E-16 Repeteix E - 13. 

E-17 Repeteix E- 12. 

E-18 Repeteix E- 11. 

E-19 Un negre toca un instrument de vent 
(ELL). 

M- Para sobtadament el vals i se senten 
els cops de bombo. 

M- Els cops de bombo. També se sent la 
marxa nupcial, tocada amb una mena de 
xenofon i altres instruments exòtics. A més 
se sent un gran xivarri. 
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E-20 Repeteix E -13. 

E-21 Un negre toca un instrument exòtic 
(ELL). 

E-22 (PP) Panxolín i Filomena es miren i 
riuen (ELL). 

E-23 Repeteix E - 13. 

E-24 (PP) Panxolín i Filomena van per fer-
se un petó i s'adonen que el públic els mira: 
ell es treu el barret i el posa davant, i que-
den tots dos tapats (FM amb l'escena 
següent). 

E-25 (FM amb l'escena anterior). 

ANNEX 2.2 

M- Amb la imatge, es van fonent la música, 
crits, etc. 
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ANNEX 3 

El mosquito inoportuno 

Resumen del film, interpretado por los MUÑECOS ARTICULADOS: 
EL MOSQUITO DORREMÍ 

y 
D. FLORICUNDIO CLAVELINO 

D. Floricundio tiene una casita rodeada de un jardín. En ella se pasa 
muchas horas e incluso suele quedarse a dormir, pues aunque sólo hay 
una pieza, ésta hace las veces de cocina-comedor y dormitorio. 

En una de estas noches, noche de verano y con luna, D. Florincundio tum-
bado en la cama se queda dormido. 

Dorremí, el mosquito bohemio, con su viejo violín bajo el brazo va de cami-
no deseoso de ofrecer una de sus serenatas. 

Al apercibir luz por las rendijas de la ventana de la casita de D. Floricundio, 
se dirige hacia ella y entrando por el jardín se sitúa debajo de la ventana, 
empezando una melodía. 

Al ver que nadie le hace caso, abre la ventana y se queda sentado en su 
dintel. 

En aquel memento D. Floricundo se despierta y al darse cuenta del intru-
so le echa un zapato. 

Dorremí, lejos de huir, salta dentro de la habitación, intentado continuar su 
célebre sonata. 

D. Floricundio, furioso al ver interrumpido su sueño, le echa cuanto le 
viene a las manos, entablandose una lucha sin cuartel. 

Rendido, por fin, D. Floricundio, con la cama desmontada, se tumba en el 
suelo agotado y resignado a oír toda la noche la dichosa lata del mosqui-
to. 

Éste, victorioso, vuelve a empezar su melodía, pero el Mago de la Noche, 
no olvida a D. Floricundio y aquí se nos presenta en forma de un vapori-
zador con muy mala cara, que al oír la música insistente del mosquito se 
asoma por la ventana y empieza a soplar, saliendo de su boca el produc-
te GESAROL que va cayendo sobre la cabeza del mosquito, el cual queda 
aplastado, pudiendo, por fin, D. Floricundio Clavelino conciliar un sueño 
reparador. 

F I N 
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T- 1 El mosquito Inoportuna Música 
Serenata de E. Toselli (en gran orquesta). 

T- 2 Realización de 1 ... 

T-3 En una hermosa noche de verano. Don id. 
Floricundio ... se echa a la cama con el 
intento de dormir, en vano. 

E-1 Noche escura. Va saliendo la luna y id. 
recorta en el horizonte la silueta de una 
casa rodeada de arboles, con la ventana 
abierta iluminada. 

E-2 P.P. ventana con la silueta de D.F. des- id. 
nudandose. 

E-3 D.F. se mete en la cama y empieza a id. 
dormir. 

E-4 Va de camino, acercandose a la casa, id. 
el Mosquito, llevando debajo del brazo su 
violí n. 

E-5 Llega elM. debajo la ventana iluminada 
y empieza una serenata. 

E-6 La luna gaza satisfecha de la música. 

E-7 Don F. abre un ojo y, de un gesto rapi-
do, apaga la luz. 

E-8 El M. para de tocar. Al ver que la luz se 
ha apagada, apoya el violín a la pared para 
saltar a la ventana. 

E-9 La luna mira con ironía, pues prevé lo 
que va a pasar. 

E-10 ElM. sentado sobre la ventana conti-
núa su serenata. 

E-11 D.F. empieza a moverse intranquilo. 

E-12 D.F. después de bracear y frotarse los 
ojos enciende la luz. 
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E-13 El M. continúa en la ventana con su lata. 

E-14 D.F. coge una bota y después de 
tomar buena puntería la lanza con furia con-
tra elM. 

E-15 ElM. salta dentro de la habitación y la 
bota sale despedida por la ventana. 

E-16 La luna al ver avanzar hacia ella el 
proyectil, alarga un brazo y se cubre con 
una nube. 

E-17 La bota queda colgada de un arbol, y 
se balancea. 

E-18 La luna con mucha cautela se va des-
cubriendo. 

E-19 El M. vuelve con su eterna música. 

E-20 D.F. coge la otra bota y se la tira, no 
hace blanco. 

E-21 Gran batalla campal : D.F. tirando pro-
yectiles; elM. saltando de un lado hacia otro 
sin cesar en su música. 

E-22 Vista desde el exterior de la casa, 
tomando todas las formas, según los golpes 
que va recibiendo por dentro. 

E-23 La chimenea salta despedida por el 
aire y al caer se dobla como un acordeón. 

E-24 La luna se esta torciendo de risa. 

E-25 La habitación esta deshecha. D. F. se 
ha rendido y el M. siempre con sus eternas 
no tas. 

E-26 En estos trances apurades de D. F. 
aparece el Hada X y, cogiendo por sorpresa 
al M. por el cuello, le obliga a abrir la boca y 
le mete un poco de sus polvos magicos, y 
luego desaparece. 
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E-27 El M. tambaleandose va rascando su 
violín; se toca su música en la Marcha 
Fúnebre de Chopin. 

E-28 D.F. tendido en el suelo ronca beatífi-
camente. 

T-4 FIN 
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ANNEX 4.1 

Proyecto de guión para la realización de un film en 16 mm sonoro, sobre la obra del artista 
gerundense Fidel Aguilar. 

A x presenta Música de sintonía. 

funde en negro 

BA. F. FIDEL AGUILAR Música apropiada. 

encadena 

C Comentaria Rdo. Dr. On. Carlos de Bolós 
y Vayreda 

encadena 

D Realización A. Varés 

funde en negro 

E AF Nuestro agradecimiento a cuantas 
personas han prestado su colaboración en 
la realización de este film y muy en particu-
lar a los hermanos de Fidel Aguilar. 

funde en negro 

F AF Aunque su obra, debido a cierta indus- Sobre una música de fondo apropiada, un;; 
trialización, haya sido repandida [sic] voz va leyendo el texto. 
por casi todo el mundo, su nombre es recor-
dado por pocas personas, pues raras son 
las piezas que llevan su firma. 
Con este film no se pretende ir en pro ni en 
contra de quienes explotaren la obra de 
Fidel Aguilar, sino tan sólo rendir un justo 
homenaje al artista y procurar que su nom-
bre sea recordada. 

FN 

1 AF Vista general de Gerona. Se procura- Locutor sobre un fondo musical adecuado. 
ra buscar un angulo que no sea demasiado 
visto Bajo uno de estos tejados de la vieja ciudac 

de Gerona, nació en 1895, Fidel Aguilar. 
Encadena 
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2 Vista general a vista de pajaro desde lo Música apropiada. 
alto del campanario de la Catedral, encua-
drando principalmente la parte vieja de la 
ciudad (panoramica). 

3 PG La calle de la Cort Reial se ve la Música apropiada. 
placa. 

Encadena 

4 PG La casa donde nació Aguilar. 

Encadena 

5 Autorretrato al carbón de Aguilar. 

FN 

6 AFPC de una de las avenidas de la Locutor sobre fondo musical apropiada 
Dehesa. 

Al joven artista, como buen gerundense, le 
Encadena gustaba pasearse bajo los platanos cente-

narios y los jardines de la Dehesa y ... 
7 Otro aspecto de los platanos de la 
Dehesa. 

Encadena 

8 PC de los jardines de la Dehesa. 

Encadena 

9 P. g. Subida de Rey D. Martín. 

Encadena 

1 O Las escale ras de la Virgen de la Pera. 

Nota: Los pianos 6 al 1 O inclusive van 
sobreimpresionados de unos pies (hasta las 
rodi/las, de hombre) andando pausadamen
te 

11 PG Fachada del campanario del colegio 
de las Escolapias. La camara baja lenta-
mente hasta encuadrar la puerta de la igle-
sia. 

... deambular por las viejas calles de su ciu-
dad de piedra 

Locutor con fondo musical. 
En lo que hoy es capilla de las R.R.M.M. 
Escolapias, tuvo su primer taller Fidel 
Aguilar, trasladandose mas tarde a los 
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Encadena bajos de la calle x, donde hora tras hora iba 
Nota: Al encuadrar la camara la puerta de la dando forma a sus inspiraciones. 
capi/la aparecen, en doble impresión, unas 
manos modelando un montón de barro. 

12 PG Fachada de otra casa, situada en la 
subida del Gobierno Civil. 

Encadena 

13 Otro autorretrato de Aguilar. La camara 
avanza en travelling encuadrando sus ojos 
y su frente. 

Encadena 

14 PG de los muros repletos de dibujos y 
esbozos. 
Se tomaran los pianos que se crea oportu-
nos. 

15 La camara encuadra entre varios dibujos 
uno al cual se acercara en travelling. 

encadenando 

16 Con una figura en barro o en madera, 
realización del dibujo anterior 
Nota: Se procurara que encaje lo maximo, 
el dibujo con la figura. 

17 Y así sucesivamente se iran enseñando 
las obras de mas categoría, terminando por 
el San Jorge. 
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ANNEX 4.2 

Transcripció de la carta d'Antoni Varés adreçada a Carles de Bol ós 

Girona a 15 de juny de 1956 

Rdo. Dr. D. Carles de Bolós 

Distingit Sr. i preuat amic: 
Perdonin, abans que tot que no vingui personalment, empró fa ja prop de dos 

mesos qu'estic retingut a casa degut a una lleugera pleuresia. Només surto per 
anar a casa del metge. G. a D. Ja em trobo força millorat. 

Si adjunto aquest plec de retalls, cedits per la familia Aguilar, i dels quals ja li 
havia parlat, i a travers de les crítiques i comentaris crec que podrà fer-se càrrec, 
sobretot coneixent les seves obres, del valor de l'artista i camí que portava. 

Així mateix també li poso el guió técnic, que he corretgit de com era el primer, 
no obstant conservant la mateixa intenció. 

Pot i li agrairé ho fassi, de corretgir els textos. En quant a la part del locutor, 
es tant sols una pauta per tal de que Vd. tingui una ideia de com anirà desarro-
llant-se el film. No obstant, es convenient tenir una pauta del que tindrà qu'ésser 
el comentari per tal d'ajustar-se a les imatjes, es a dir, a la duració de cada 
secuencia. 

Evidentment, que un cop realitzat el film serà més fàcil ajustar-se al comenta-
ri exacte, doncs encar no he decidit si al mostrar les obres, una per una serà 
sense o amb comentari i si sols amb musique. De totes formes ja ens veurem, si 
a D.p. per a poder lligar caps, doncs encarno sé quan podré començar a rodar 
malgrat tenir la camara a punt i el material verge a les meves mans tinc ganes de 
poguer donar la primera volta de manivela així que el meu estat de salut m'ho per-
meti i evindentment d'haber parlat amb Vd. 

Perdoni que li recordi no parlar-ne sobretot al bon amic Solà. 

Un' altre assumpte: Volia escriure una carta al Director, empro prefereixo expo-
sar-ho a Vd. i al seu just criteri. 

Ignoro si Vd. forma part o no de la "Junta de Monumentos" i per tant, si ho és no 
es dongui per aludit car no és aquesta la meva finalitat apuntar a ningú determinat. 

No sé, fa uns quants dies vaig llegir que s'habian reunit i entre altres coses 
habian acordat fer arreglar unes pedres que queien, ja no recordo a on ni te cap 
cas saber-ho. Molt lloable l'ocupar-se de les restauracions i conservació; etc. 
empró, som o no som! o tots o cap! 

Com es, que s'ha permes la colocació d'aquestes fluoroncos vermells en 
plena Plaça del Vi en els arcs de la pedra vella i en cambi em consta qu'es posa-
ren bastantes traves a certa agencia de viatjes per volguer posar un anunci de la 
casa. 
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I a la Rambla? El mateix, en els arcs de pedra ... no es escandalós que Vd. no 
pugui girar el cap sense topar-se amb els discs vermells!!! es que té més 
importància la recaudació d'impostos o la bellesa de la nostra ciutat? En aquest 
cas perquè no fan posar a la façada de St. Pere, de la Catedral, els Banys Àrabs, 
etc ... hi ha bona concurrencia de turistes ... i podrian cobrar bons impostos. 

En fi, no vull fer-me pesat i li prego encar un'altre volta qu'em perdoni si Vd. 
forma part d'aquesta Junta i se la diferencia de criteri que te Vd. de certes perso-
nes ... 

S'imagina que no es podrà fer cap foto bona sense que hi surtin els malits 
discs vermells. 

Respectuosament el saluda i besa la seva ma el seu affm ss. I amic incondi-
cional. A. Varés. 
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ANNEX 5 

--· 
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ll·lustració núm. 3. "Animació Pancholfn". 
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li-lustració núm. 2. ·un dia de pesca". Conte per pintar. 

li-lustració núm. 4. Pancholfn i Filomena. 
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li-lustració núm. 5. Pancholín i palmera. 

- ~ 

· .. · .. ': ··. :: . 
... 

li-lustració núm. 6. Animació llunes i dibuix a llapis de la lluna. 
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ll·lustració núm. 7. Do. Re. Mi. 

ll·lustració núm. 9. Nivelle i altres esbossos de pingüins. 
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li-lustració núm. 8. Portada Serenata, de Toselli. 
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ll·lustració núm. 10. Esquema del funcionament d'una truca d'animació casolana. Dibuix d'Emili Auguet. 
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