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Aquest col·loqui pretén posar ordre i donar impuls al món de la conservació i catalogació de la imatge.
Sembla una obvietat, però durant anys ha estat un terreny que s'ha negligit. Fins fa poc no s'havia donat importància documental a la imatge. Tot i que
l'evidència que pot documentar una imatge és més clara, més explícita, més
contundent que la que donen a vegades certs documents.
Aquest abandonament fins a dates recents és el que encara fa possible
troballes excepcionals i donacions espectaculars.
No hi ha dubte tampoc que el vessant didàctic, complementari de la imatge
és indiscutible i que en qualsevol metodologia l'efectivitat d'aquest instrument
capgira sovint els mètodes repetitius i tradicionals.
Convé, finalment, recordar la profunda fascinació, la màgia del món de
la imatge. El món de les instantànies. La capacitat de retenir de cop un instant, de parar el temps, d'interrogar-lo.
Interrogar visualment un instant del temps, vet ací la captivació de la imatge
ara i sempre.
Que en el futur es pugui fer molt i sovint depèn de les polítiques que se
segueixin a l'hora de definir i estructurar els arxius d'imatges.
La tasca innovadora i instrumental d 'aquests arxius és immensa. Fem-la.
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Alcalde de Girona

PONÈNCIES

ELS ARXIUS D'IMATGES A CATALUNYA: BALANÇ I PERSPECTIVES
Garles Vicente i Guitart
Introducció
En primer lloc, voldria fer notar que la celebració d'aquestes Jornades entorn de la imatge
i la recerca històrica, marca una fita important pel que fa al reconeixement de les imatges com
a patrimoni històric a conservar.
A ningú no se li pot escapar que, tret de les Jornades Catalanes de Fotografia celebrades
a la Fundació Miró de Barcelona ara farà deu anys i alguna altra iniciativa puntual, aquesta és
una de les primeres ocasions que tenim per debatre en conjunt els problemes i les possibles
solucions que afecten la conservació, tractament i difusió de les imatges fixes.
Protecció i preservació d'un patrimoni, la riquesa del qual, avui per avui, se'ns escapa. La
manca d'informació i divulgació de bona part dels fons fotogràfics existents és la causa del limitat
aparell gràfic de moltes exposicions, publicacions o qualsevol altre vehicle de comunicació cultural.
Alguns dels ponents que parlaran aquests dies ens donaran raó de les dificultats que pateix
l'investigador/documentalista per aconseguir el material desitjat.
Dificultats i problemes que sorgeixen, primer de tot, en localitzar molts d'aquests fons d'imatges. I, en segon lloc, quan ja han estat localitzats, per la dificultat de portar a terme una recerca
rigorosa entre milers d'imatges, poc o gens ordenades, sense documentar i mal classificades.
Deia recentment Saure Lusini, des de les pàgines de la revista AFT, que «no és possible una
adequada valorització dels béns culturals si es prescindeix del seu coneixement, el qual, a la
vegada, s'assegura només amb una sistemàtica activitat de reconeixement i inventariació• 1•
Dit això, voldria entrar en la qüestió que planteja el títol de la ponència.
Presentació del treball portat a terme
La reflexió sobre la situació dels arxius d'imatges fixes que presentem és el resultat d'un incipient treball de camp portat a terme el primer semestre d'enguany des de la Secciólècnica de
Museus de la Diputació de Barcelona i que tenia per objectiu conèixer, d'una forma genèrica,
qui conserva fons d'imatges fixes, quines imatges conserva i com les conserva.
La recollida de la informació s'ha efectuat a partir d'un breu qüestionari que s'ha fet arribar
a totes aquelles entitats i institucions susceptibles de posseir fons històrics d'imatges fixes.
L:àmbit territorial que es pretenia cobrir era el de les comarques barcelonines. Amb tot, s'han
fet arribar algunes enquestes a d'altres institucions de Catalunya, en funció de la seva importància com a institució conservadora del patrimoni o bé, perquè en coneixíem l'existència d'importants fons d'imatges.
·
Pel que fa a les 174 enquestes enviades a institucions de la província de Barcelona_..els criteris han estat els següents:
-s'ha intentat fer arribar a tots els arxius històrics existents (locals, nacionals o institucionals).
Tret d'alguns casos en ·què ens constava la no existència de fons documentals d'aquest tipus.
-també a tots aquells museus dels quals coneixíem l'existència d'imatges fixes independents
d'aquelles imatges que formen part dels inventaris de les peces 2 •
- les biblioteques de la Xarxa de biblioteques populars de la província de Barcelona que en
els seus annuaris publicats 3 feien constar l'existència de fons d'imatges fixes dins les seves ·
coHeccions locals.
-també s'han fet arribar qüestionaris a tots aquells serveis d'institucions públiques que sabíem
que posseïen importants fons històrics de fotografia.
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-el darrer grup d'enquestes ha estat dirigit a entitats privades, especialment editorials i mitjans de comunicació, i a particulars (coHeccionistes o fotògrafs professionals) dels quals coneixíem
l'interès dels seus fons d'imatges.
El qüestionari que s'ha tramès es basa en el que utilitza el Servei Iconogràfic de la Documentació Francesa per a la recollida de dades de la seva base documental ICO NOS. Aquest qüestionari ha estat resumit en funció dels objectius que nosaltres perseguíem i que no són, òbviament,
els mateixos que els de la base de dades ICONOS.
L:exhaustiu qüestionari del Servei Iconogràfic de la DocUmentació Francesa aplega les dades
relatives a més de mil fons i coHeccions fotogràfiques de França que forneixen informació a la
base de dades ICON OS de la qual en són clients. Nosaltres, per la nostra part, només preteníem
localitzar, podríem dir censar, els fons d'imatges existents i recollir-ne algunes dades de caràcter
genèric.
En concret, el qüestionari que vàrem fer arribar consta de cinc blocs o tipus de preguntes:
-en primer lloc, les de caire administratiu com ara el nom de l'entitat, l'adreça, l'organisme
del qual depèn el fons i la persona n'és responsable.
- en segon lloc, els aspectes quantitatius i tipològics del fons. És a dir, el volum i tipus de
suports conservats.
- seguidament, el qüestionari se centra en aspectes qualitatius dels fons conservats. La temàtica principal, la localització geogràfica, les dates extremes i l'existència o no de coHeccions o
sèries d'especial rellevància.
- finalment, els dos darrers aspectes que planteja el qüestionari estan relacionats amb el tractament documental, l'existència d'instruments de descripció i recerca i el sistema de classificació
utilitzat.
Abans de comentar les dades recollides, voldria afegir unes breus observacions relatives al
mètode de treball utilitzat, és a dir la tramesa de qüestionaris.
Val a dir que s'ha confirmat un apriorisme que teníem en el sentit que existeix un cert rebuig
a respondre enquestes d'aquesta mena. No és aquí el lloc per parlar de les possibles causes,
però, la manca de personal de molts d'aquests centres podria ser un dels motius que explicaria
el poc interès que desperten. També, sens dubte, l'excés de qüestionaris que circulen justifica
cert cansament a l'hora de respondre'ls.
A més, en el cas que ens afecta, un qüestionari sobre l'estat dels fons d'imatges fixes, es
detecta una certa aprehensió dels responsables dels fons per la poca atenció que han dedicat
a aquest tipus de documents. Aquest darrer aspecte, certament minoritari, pot interpretar-se com
un factor optimista que implica una major preocupació per uns documents que fins no fa gaire
no es tenien en consideració.
Només voldria afegir, abans de comentar les dades recollides, que aquestes consideracions
que he expressat no afecten, en cap cas, els centres o institucions que sí han respost les enquestes.
Comentari de les dades recollides
Es va fer arribar un total de 228 qüestionaris a centres públics i privats de Catalunya. Com
ja hem dit abans, 174 eren de la província de Barcelona, 22 de la de Girona, 15 de la de Lleida
i 17 de la de Tarragona.
Tipològicament es tractava de 72 arxius històrics i administratius, un 32%; 49 museus, el 21 'S%;
36 biblioteques, el15'7%; 12 serveis d'institucions de caire públic, un 5'3%; i 58 entitats privades
o particulars, el 25'5%.
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En els comentaris de les dades rebudes hem mantingut aquesta divisió en cinc grups per
considerar que cadascun d'ells respon a un model d'organització i a un tipus de difusió diferent
de la documentació.
En els tres primers grups, el mètode de treball pel que fa a la conservació, tractament i difusió
dels béns que guarden són diferents. En bona lògica, l'organització i tractament del fons d'imatges conservat, així com el seu ús i difusió, podien resultar, com així ha estat en molts casos, substancialment diferents.
Pel que fa als serveis depenents d'institucions públiques no dedicades específicament a la
conservació del patrimoni o dedicades a un aspecte molt específic, l'organització i l'ús dels fons
d'imatges posseïts podia variar en funció del tipus d'institució del que es tracti.
Per la seva part, les entitats privades i els particulars, en tenir molt sovint una finalitat cornercial directa o indirecta, han optat, en ocasions, per mètodes de treball originals, estretament adaptats
a les necessitats i característiques pròpies de la seva activitat empresarial.
El total de qüestionaris contestats ha estat de 135. D'aquest, només 7 han manifestat
no tenir cap tipus de fons o col-lecció d'imatges. Val a dir que, dels 93 qüestionaris que no
han estat contestats hi ha alguns casos en què sabem que tenen fons d'imatges fixes, tot
i que, en general, podríem considerar que la no resposta equival a negar l'existència de
fons d'imatges.
Aquests 128 fons d'imatges es distribueixen tipològicament de la següent forma: un 35%
d'arxius, un 17% museus, un 21% són biblioteques, el 8% entitats públiques i un 19% fons privats o particulars.
Com es pot observar, les variacions percentuals en relació a la distribució tipològica dels 228
centres enquestats és mínima, tret del cas de les biblioteques que guanyen pes dins el conjunt
de centres i passen a ocupar el segon lloc. Per altra banda, les entitats privades i els museus
perden percentualment un 6% i un 5%.
Aquesta dada es pot matisar si tenim en compte que alguns dels museus i, sobretot, bona
part d'entitats privades que no han respost l'enquesta tenen fons d'imatges.
Dit això, voldria advertir que, tot i que en els quadres resum que incorporem al final estan
contemplades les 24 respostes obtingudes de Girona, Lleida i Tarragona, en aquests comentaris
genèrics no les tindrem en compte donat que no tenim una informació amb un percentatge suficient de fiabilitat.
Pel que fa als 104 qüestionaris de les comarques barcelonines, poden existir més fons d'imatges. En especial del grup 4 i 5, institucions públiques i entitats privades, tot i que pocs serien
els casos en què poguéssim parlar de veritables arxius d'imatges fixes.
Tot i això, considerem que la informació que tenim és prou completa com per avançar unes
primeres valoracions de caràcter general.
En relació sempre a la província de Barcelona, la distribució geogràfica confirma una obvietat: la ciutat de Barcelona aplega bona part dels arxius, fons i col·leccions d'imatges fixes localitzats, exactament un 37'5% del total. Si hi afegim les poblacions més properes, aquesta data esdevé
aclaparadora fins apropar-se al 70%, uns 74 fons d'imatges.
Tipològicament destaca la concentració de fons privats i particulars a Barcelona i la seva rodalia,
tot i que valia pena esmentar els dos arxius privats, un de comercial i un que no ho és, localitzats
al Berguedà, els quals apleguen fons quantitativament i qualitativament rellevants.
Cal considerar que la concentració d'arxius d'imatges de serveis d'institucions públiques respon
a la concentració política-administrativa de Barcelona i, per tant, és normal no haver localitzat
fons d'aquests tipus fora de la ciutat.
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Pel que fa a la resta d'entitats públiques conservadores, presenten una distribució tipològica
prou diversificada. Totes aquestes dades les teniu al final d'aquest text.
Valoració quantitativa dels fons
Si ens centrem en les dades referents al volum dels fons conservats, destaca especialment
el fet que els arxius quantitativament més importants siguin de caire privat o particular. Així, dels
18 fons fotogràfics amb més de 50.000 documents, xifra que podem considerar gran, el 61%,
és a dir 11, són fons privats.
D'altra banda, cal considerar que les institucions estrictament conservadores (arxius, museus
i biblioteques) concentren el 85% dels fons considerats petits, els inferiors a 5.000 documents.
És interessant destacar que només un arxiu no ha sabut donar el nombre de documents
fotogràfics conservats. Contràriament, han estat sis els museus que no han pogut respondre a
la pregunta i vint les biblioteques. Tot això pel que fa a la província de Barcelona.
L'antiguitat dels documents
En relació a l'antiguitat de la documentació conservada cal fer notar la riquesa de gran part dels
fons. En 37 casos, quasi el 30%, s'afirma, tot i que d'una forma aproximada, que es conserven
documents anteriors a 1900. I en 22 casos s'afirma tenir documentació anterior a 1939, un 21%.
Pel que fa als arxius, el42% manifesten tenir fotografies anteriors a 1900. Per contra, només
el 28'5% dels fons privats o particulars compten amb documentació d'aquesta antiguitat.
La temàtica dels fons
Hem dividit la classificació temàtica en tres grans blocs:
- el primer correspon a la temàtica general d'àmbit no estrictament local.
-el segon bloc contemplat fa referència a la temàtica general però d'àmbit local.
-finalment el tercer grup és el d'aquells fons de temàtica específica. Es tracta d'un grup relativament reduït.
Val a dir que la immensa majoria dels fons fotogràfics observats són d'àmbit estrictament local,
és a dir que recullen informació gràfica sobre urbanisme, costums i festes populars, les formes
de treball i la vida social de les poblacions on es troben. Dins aquest grup destaca la sovint esmentada crònica gràfica, calaix de sastre que aplega els actes i esdeveniments de la població o entitat en qüestió i que representa el gran cavall de batalla de la classificació d'imatges fixes.
Aquest tipus de temàtica és la contemplada en la majoria dels arxius, el 80% i, sobretot, en
biblioteques, el 96%. En els altres tipus d'organismes el pes és substancialment inferior.
L'especialització temàtica destaca en el grup dels museus on arriba a un 41% dels casos
consultats i, sobretot, en el grup de fons i arxius de serveis públics, un 75%.
El tractament documental dels fons
En relació al tractament documental d'aquests fons, és a dir l'existència d'instruments de descripció i recerca, voldria fer notar que el qualificatiu «parcialment• que consta en la taula estadística, fa referència a l'elaboració d'alguna eina de descripció (foto-fitxa, registre, ...) que a més
és utilitzada com a instrument de recerca per a l'usuari.
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Observant la taula destaca clarament el pes quantitatiu dels fons que manifesten tenir un tractament parcial de la documentació. En arxius representa quasi el 39%, el 29% en museus i el
43% en centres privats.
També és considerable la proporció d'enquestats que diuen no tenir cap eina de descripció
o recerca. Val a dir que en molts casos es tracta de fons petits i que, per tant, no els afecta excessivament aquest fet, tot i que representa quasi el 15%.
Així mateix, els casos en què no consta la resposta, un 31% de les enquestes fa pensar que
no existeix cap tipus de tractament de la documentació. Aquest fet és especialment rellevant pel
que fa a les biblioteques.
Resulta interessant fer esment dels 13 centres (el12'5%) que estan elaborant aquests instruments o el que és el mateix, estan iniciant el tractament documental del fons d'imatges conservat.
Voldria afegir que dels 12 centres que han respost positivament a la qüestió del tractament
documental, hem pogut observar, en alguns casos, greus deficiències pel que fa al normal desenvolupament de les tasques documentals i que tenen un funcionament certament anacrònic i obsolet
en relació a les necessitats dels usuaris i investigadors. Això mateix és aplicable a molts centres
que diuen tenir un tractament parcial de la documentació.
Tot i que el qüestionari no plantejava el tema de l'automatització d'una forma explícita, s'han
detectat diverses experiències d'informatització de la informació documental de les imatges, la
majoria a partir de programes de base de dades domèstics, del tipus DB.III, però altres a partir
de sistemes més forts. En qualsevol cas es tracta d'experiències aïllades i en fase d'elaboració.
Finalment, en relació a aquests aspectes, cal fer notar que tret d'alguns camps descriptius
que tothom sol utilitzar, les variacions són molt grans quant a models de fitxa, descripció i anàlisi
de les imatges i, en general, en tot el procés de tractament. Només en el cas dels arxius i en
algun museu es detecta una certa tendència a seguir les pautes expresades en l'obra de Ramon
Alberch L'Arxiu d'Imatges. Propostes de classificació i conservació, editat per la Generalitat (4),
que és l'únic text en llengua catalana que tracta d'una manera específica aquesta qüestió. I jo
diria que és l'únic text en tot l'Estat espanyol.
La classificació dels fons
Seguint la lectura dels qüestionaris rebuts comprovem que aquells que diuen posseir un sistema de classificació propi representen un 29% del total. Val a dir que els números entre parèntesi al costat de les xifres assenyalen tots aquells centres que, malgrat tenir un sistema propi, l'han
elaborat seguint els criteris de la taula de classificació de l'obra Els arxius històrics municipals:
normes bàsiques de classificació, publicat l'any 1982 5 , o bé del llibre d'Aiberch citat abans que,
per altra banda, són bastant similars.
Així mateix, cal fer notar que, en alguns casos, el sistema de classificació propi significa una
ordenació cronològica i poca cosa més.
Pel que fa als centres que neguen tenir un sistema de classificació i aquells altres que no
ho fan constar, representen el 22% i 37% respectivament, quantitat elevada i preocupant.
Igual que en el tema del tractament, la proporció de centres que estan elaborant el sistema
de classificació és força important, 8, és a dir quasi el 8%. Aquesta dada és important a l'hora
de valorar les necessitats actuals dels centres que conserven imatges fixes.
Aquesta ha estat una ràpida lectura de les dades que hem pogut recollir. Una informació més
completa la podeu obtenir observant les taules resum que acompanyen aquesta ponència. De
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fet, si fem la valoració sobre el total de Catalunya, les variacions són mínimes. Generalment només
fa que confirmar els percentatges, tot i que en alguna ocasió, hem observat que distorsionen
els resultats, raó per la qual hem preferit deixar-les de costat.
Ara, només voldria afegir algunes consideracions i valoracions genèriques que es poden
extreure d'aquest treball.
Algunes consideracions generals
És evident que amb les dades extretes d'aquestes enquestes no es descobreix res de nou.
Si de cas, només es confirma allò que molts dels presents ja sabíem o intuïem.
-En primer lloc destaca la varietat d'arxius, serveis i entitats que conserven fons fotogràfics.
Qüestió aquesta mo~
a tenir en compte a l'hora de plantejar solucions de futur per als fons d'imatges
fixes ja que implica diversitat d'organització, tractament i ús de la documentació en imatges conservada.
-Així mateix, es constata l'origen «factici» de molts dels fons aplegats. Pocs són els casos
en què la pròpia gestió administrativa del centre conservador és a l'origen d'aquests fons d'imatges. Aquest fet, només es dóna en una part de la documentació dels arxius municipals que correspon a la producció gràfica de la institució de la qual depenen: els ajuntaments. Però no sempre,
perquè sovint en els arxius municipals, l'entrada d'aquesta documentació es realitza per via extraordinària.
Amb tot, majoritàriament, l'entrada de documents fotogràfics en arxius, museus i biblioteques
es produeix per donacions, llegats o altres vies extraordinàries. En els altres centres públics és
sovint la pròpia actuació la que porta a generar aquests fons d'imatges. Pel que fa als centres
privats, generalment, l'origen dels fons són reportatges o treballs encarregats que podríem considerar fruit del treball de la institució i, per tant, no factici. Tot i que, algunes entitats priVades
i especialment els particulars, han aplegat els seus fons des d'una òptica coHeccionista apriorística.
En general, doncs, podem afirmar que l'origen dels fons d'imatges fixes és factici i, rarament,
podem parlar d'orígens arxivístics pròpiament dits. Consideració que, per tant, afectarà el model
.
organitzatiu i de tractament que adoptem.
- En tercer lloc, la consideració i valoració d'aquest tipus de documentació també varia en
funció dels objectius de l'entitat que els conserva.
Així tenim que en arxius i biblioteques predomina la valoració documentaVhistòrica de la imatge.
Per contra, en alguns museus i centres privats domina la valoració estètica o artística del document fotogràfic. També es dóna el cas, en museus i centres públics, que les imatges fixes siguin
considerades com a eina complementària per al tractament de les peces i coHeccions que conserven o per portar a terme la tasca fonamental que tenen encarregada. Finalment, pocs són
els casos en què el suport de la imatge és l'objecte patrimonial a considerar i conservar per si mateix.
Com és obvi, el model d'organització dels fons fotogràfics, sense valorar quin és el bo i quin
el dolent, depèn de dues consideracions:
a) en primer lloc, de l'origen i objectius de l'entitat que posseeix el fons i que influeix en
b) el tipus de valor que s'atorgui als documents fotogràfics.
A conseqüència de tot el que hem dit, ens trobem amb dos aspectes claus a l'hora d'abordar la qüestió de la preservació del patrimoni en imatges:
Un, com ja hem dit, és la proliferació tipològica de centres i arxius dedicats a conservar i
a intentar difondre la documentació fotogràfica. Centres que, per altra banda, mantenen una quasi
nuHa coordinació entre ells i que treballen, generalment, amb pocs mitjans humans i materials.
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El segon aspecte, derivat en part del primer, és la manca d'unes normes pel que fa a l'organització, tractament i difusió d 'aquestes imatges.

Les imatges fixes i la gestió integral del patrimoni
És veritat que els arxius, públics i privats, els museus, els centres de documentació o les biblioteques, són institucions que posseeixen un camp d'activitat, una concepció del seu paper en
la societat i una pràctica específiques. Tot i això, sigui quin sigui el paper específic atorgat a cadascuna d'aquestes institucions esmentades, no podem oblidar que pertanyen al mateix camp de
l'activitat humana: el de la conservació i difusió del patrimoni , és a dir, el de preservar la memòria
de l'home.
Cal potenciar la coordinació entre aquests diferents equipaments que actuen sobre el patrimoni d'un territori i establint nous mecanismes per desenvolupar un model de gestió que actuï
de forma integradora i global sobre el conjunt de béns i objectes que conformen el patrimoni
històric d'una coHectivitat.
I, en aquest sentit, les imatges fixes poden representar un repte molt interessant. Concretament, pel que fa bàsicament als centres conservadors públics, les imatges fixes poden significar
el punt d 'arrencada d'aquesta actuació integral sobre el patrimoni, demostrant la idoneïtat d'aquesta
coHaboració entre els diferents equipaments implicats. En especial, a nivell local, on no és raonable continuar mantenint diversos fons d'imatges fixes al mateix temps.
Fins ara, l'abandonament i la poca atenció han estat les dues característiques comunes a
la majoria dels casos observats i això obliga els professionals, en primer lloc, a emprendre una
actuació immediata i decidida per salvaguardar els fons d'imatges existents i per aprofitar les
potencialitats culturals d'aquest patrimoni. Sense oblidar que el volum de la producció actual de
documents en imatges representa un problema afegit que amenaça el futur de la conservació
i difusió del conjunt d'aquests béns.
Deia Josep M. Benaul fa uns anys, referint-se als arxius de documentació, podríem dir «tradicional», és a dir escrita, que només des de la informació pot sorgir la línia de conducta per a
decisions correctes i també per fomentar l'obtenció de recursos o, si més no, per administrar-los
racionalment s.
Doncs bé, i amb això acabaré, la necessitat d'un cens/inventari de fons d'imatges fixes de
Catalunya resulta una eina bàsica si tenim en compte que aquesta informació és avui tan imprescindible com inexistent i que mentre s'avança en l'adequació i normalització d'altres segments
del patrimoni, els documents en imatges continuen essent la ventafocs de molts arxius, museus
i biblioteques del nostre país.
Un cens informatiu com a pas obligat pel disseny d'una actuació que, a partir del respecte
a l'especificitat pròpia de les imatges, permeti elaborar un sistema d'organització i tractament que
superi els diferents mètodes de l'arxivística, la museologia o la biblioteconomia.
Un mètode propi per aconseguir l'objectiu que està en la ment de tots: la preservació i difusió
del patrimoni en imatges.
M'ha tocat a mi fer l'acta de lamentacions i greuges que pateix la documentació fotogràfica.
Tot i això, l'estona perduda escoltant aquestes tristes impressions la podríem considerar per bona,
si d'ella en sorgís un grup de professionals disposats a començar a treballar en la confecció
d'aquests cens i en l'elaboració d'una metodologia per al tractament de les imatges fixes.
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NOTES
1. Sauro Lusini, La fotografia dimenticata. Fotografia e beni culturali, revista AFT (Archivio Fotografico Toscano), n. 10,
desembre 1989, Prato/Firenze.
2. Daniel Solé Uadós; Cens de Museus de la província de Barcelona, Secció lècnica de Museus/ Diputació de Barcelona. 1988 (pendent publicar).
3. Xarxa de Biblioteques Populars. Annuari 1981/1984 i Annuari 1985/1986. Diputació de Barcelona. 198911990.
4. Ramon Alberch, Pere Freixas i Emili Massanas. L:arxiu d'imatges. Propostes de classificació i conservació. Generalitat de Catalunya, 1989.
5. Ramon Alberch, Francesc Burriach i Vinyet Panyella. Els arxius històrics municipals: normes bàsiques de classificació. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982.
6. Josep M. Benaul, Bases per a un cens dels Arxius Municipals de Catalunya. les. Jornades d'Arxivística de Gata·
lunya, Ribes de Freser 1987. LLIGALL n. 1, A.A.C., 1988.
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DADES GLOBALS
Total de qüestionaris enviats .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... . 228
Distribució territorial
Província de Barcelona .......... .............. ................ 174
Província de Girona .. .... .. .. .... .. .. .. .... .. .... ...... .... .. .. . 22
Província de Lleida ............ ................................... 15
Província de Tarragona ........................................ 17

Distribució tipològica
Arxius històrics . ....... .. .. .. ... .. .. ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. ...
Museus ....... .................................. ......... ............ .....
Biblioteques ....... ... ... ..... ... .... ... ..... ... .. .. ... ... .... ... ...... .
Centres Públics .... .......... .... .. ........ .... .. ...... .. .. .. ........
Entitats privades I particulars .. ..... ....... ...... ... .. ...... ...

72
49
36
12
58

Total de qüestionaris rebuts .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. 135
respostes afirmatives .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. 128
7
respostes negatives .. .... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ..

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total per tipologies

Arxius

31

7

4

3

45

Museus

17

2

1

2

22

Biblioteques

27

-

8

1

Privats I particulars

21

1

Total per províncies

104

11

Centres Públics

15

1

6

-

27

-

10

2

24

7

128
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COMARQUES AMB ARXIUS I FONS D'ARXIUS

1/2/3 fons

4/5/6

"

7/8/9

"

10//11/12 "
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DISTRIBUCIÓ COMARCAL I PROVÍNCIA DE BARCELONA
Comarca

Arxius

Museus

Biblioteques

Barcelona (ciutat)

8

6

1

Alt Penedès

1

1

1

Anoia

1

Baix Llobregat

7

1

Barcelonès

2

2

Bages

2

-

3

Privats I Particulars

8

16

-

-

-

-

-

-

Berguedà

1

C. Públics

7

-

1

-

2

Garraf

1

1

1

-

-

Maresme

4

3

3

-

Osona

1

5

-

-

Vallès Occidental

3

2

3

Vallès Oriental

1

1

1

-

-

3

-

DISTRIBUCIÓ COMARCAL I LA RESTA DE CATALUNYA
Girona
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
La Selva
Ripollès

Tarragona

Lleida

3
1

3
2
2

Segarra
Segrià
Urgell

2
3
1

Alt Camp
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Penedès
Priorat
Tarragonès

1
1
1
1
.1
2
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IMPORTÀNCIA QUANTITATIVA DELS FONS
CATALUNYA
Arxius
-1 .000

documents

6

Museus

-

Biblioteques
7

C. Públics

Privats I Particulars

-

2

1.001 a 5.000

17

7

-

2

4

5.001 a 20.000

13

4

-

3

5

20.001 a 50.000

1

4

50.001 a 100.000

5

més de 100.000

1

no han respost

2

-

1

-

6

20

-

1

Biblioteques

C. Públics

Privats I Particulars

-

1

-

1

3

2

2

9

PROVÍNCIA DE BARCELONA
Arxius

Museus

-

7

menys de 1.000 doc.

5

1.001 a 5.000

11

6

-

2

2

5.001 a 20.000

10

2

-

3

5

20.001 a 50.000

1

2

-

50.001 a 100.000

2

més de 100.000

1

no han respost

1

-

-

1

-

1

2

1

-

2

9

6

20

-

1

Biblioteques

C. Públics

Privats I Particulars

ABAST CRONOLÒGIC DELS FONS
CATALUNYA

Arxius

Museus

anterior a 1879

8

2

2

1

3

188011900

11

4

1

4

3

190111939

12

5

1

3

9

194011990

8

-

1

2

5

no han respost

6

11

22

18

-

4
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PROVINCIA DE BARCELONA
Arxius

Museus

Biblioteques

C. Públics

Privats I Particulars

-

3

anterior a 1879

6

2

2

188011990

7

4

1

3

3

190111939

8

1

1

3

9

194011990

7

-

1

2

3

No han respost

3

10

22

-

3

Museus

Biblioteques

C. Públics

Privats I Particulars

TEMÀTICA PRINCIPAL DELS FONS CONSULTATS
CATALUNYA
Arxius

8

2

1

Temàtica d'àmbit local

34

6

26

-

Temàtica específica

-

-

-

-

-

-

Temàtica general no local

Art
Arquitectura I urbanisme
Geografia física I paisatgisme
Arqueologia
Espectacle I teatre
Història I Guerra Civil
Navegació I temes marítims
Flora I fauna I ecologia
Geologia
Ceràmica
Etnologia
no han respost

-

3

3

1

2

-

-

3

1

2

3

1

-

1

-

-

-

-

19

1

1

1

-

4

1

-

-

2

9

-

1

8

1

-

1
1

-

-
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TEMÀTICA PRINCIPAL DELS FONS CONSULTATS
BARCELONA
Arxius
Temàtica general no local

Museus

Biblioteques

4

1

1

Temàtica d'àmbit local

25

5

26

Temàtica especifica

-

Geografia física I paisatgisme

-

Arqueologia

-

-

Espectacle I teatre

-

-

Història I Guerra Civil

-

-

Navegació I temes marftims

-

Art
Arquitectura I urbanisme

Flora I fauna I ecologia
Geologia
Ceràmica
Etnologia
no han respost

-

-

3

1

1

-

1
1

2

4

-

C. Públics

2

-

Privats I Particulars

8
6

2

2

1

-

1
1
1

1

1

-

-

-

-

Biblioteques

C. Públics

1
1

1

-

-

INSTRUMENTS DE RECERCA I DESCRIPCIÓ
CATALUNYA
Arxius
Sí

Museus

-

Privats I Particulars

2

4

3

2

10

3

2

4

4

1

9

1

18

8

No

6

4

En procés

9

5

-

No consta

3

4

21

-

5

Biblioteques

C. Públics

Privats I Particulars

Parcialment

PROVÍNCIA DE BARCELONA
Arxius

sr

Museus

-

6

1

12

5

No

5

4

En procés

5

3

-

No consta

3

4

21

Parcialment

20

1

4

3

2

9

3

1

3

4

1

-

4
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SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ
CATALUNYA
Arxius
Sistema propi

Museus

18 (7)

7

Normes de clas. arxius
municipals o del llibre
•L.:arxiu d'imatges.....

6

Sense sistema

9

5

En procés

6

3

No consta

6

7

-

Biblioteques

C. Públics

6

2

-

-

4

Privats I Particulars
11

1

7

-

2

1

21

1

5

PROVÍNCIA DE BARCELONA
Arxius
Sistema propi

Museus

11 (4)

2

Normes de clas. arxius
municipals o del llibre
«L.:arxiu d 'imatges.....

5

Sense sistema

8

5

En procés

2

3

No consta

5

7

Biblioteques
2

-

-

21

C. Públics
4

-

Privats I Particulars
11

-

1

5

-

2

1

21

1

4

4
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Denominació de l'arxiu o fons d'imatges (si en té)
Organisme o entitat del qual depèn
Adreça i telèfon
Responsable de l'arxiu o fons d'imatges
Natura i volum del fons
format més usual
-

nombre
nombre
nombre
nombre

total de negatius:
de negatius de vidre:
de positius fotogràfics:
de diapositives:

Descripció genèrica
-

principals temes tractats:

-

nom de les co~leins

-

localització geogràfica:

o sèries:

-dates extremes (el document més antic i el més recent) :
Instruments de descripció i recerca (fitxers, catàlegs, inventaris, ...)

(si és possible, adjunteu un model de fitxa de les que utilitzeu)
Sistema de classificació:
- llistat propi de descriptors temàtics
- thesaurus
- altres sistemes
(si és possible, adjunteu una còpia del sistema utilitzat)
* Només en cas de museus. El vostre fons són fotografies de l'inventari dels objectes del museu?

Sí,

No

Coneixeu altres arxius o fons d'imatges, públics o privats, a la vostra vila o comarca?
(si és possible, afegiu nom i adreça)

22

Els arxius d'imatges a Catalunya balanç i perspectives

Assenyaleu amb una X aquells descriptors que millor representin el contingut temàtic del conjunt
d'imatges del vostre fons:
1. Societat i vida social
1.1 vida associativa (entitats cíviques, ateneus, sindicats, cooperatives)
1.2 festes populars i tradicionals.
1.3 espectacles (teatre, cinema, circ, etc.)
1.4 esport
1.5 oci i lleure
1.6 vida religiosa (actes i festes religioses)
2 . Les formes del treball
2.1 agricultura
2.2 ramaderia
2.3 pesca i caça
2.4 indústria
2.5 artesania
2 .6 comerç i activitats de serveis
2.7 transports
2.8 comunicació
3. Activitats i vida cultural
3.1 vida intel·lectual i científica
3.2 arqueologia
3.3 ensenyament
3.4 belles arts (pintura, dibuix, escultura, ...)
3.5 museus, arxius i biblioteques
3.6 arquitectura i urbanisme
4. La vida política i administrativa
4.1 partits i institucions de caire polític
4.2 administració pública (ajuntaments, jutjats, etc.)
4.3 serveis públics (correus, transport públic, bombers, ordre públic ...)
4.4 exèrcit
4.5 sanitat i serveis socials
5. Ciències Naturals
5.1 biologia
5.2 botànica
5.3 zoologia
5.4 altres. Especificar:
6. Temes diversos
6.1 impresos (reproduccions de documents escrits, premsa, ...)
6.2 cartografia
6.3 altres temes. Especificar:
7. Especificar altres característiques o observacions genèriques sobre el contingut que vulgeu afegir:
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CONSERVAZIONE E RESTAURO DEl DOCUMENTI FOTOGRAFICI
Fabrízio C. Celentano
lnnanzitutto desidero porgere un saluto a tutti i presenti e ringraziare calorosamente gli organizzatori, che mi hanno dato l'occasione di venire in questo Paese antico e di incontrare tante
persone interessanti, con le quali mettere in comune esperienze su un argomento che sta a cuore
a tutti noi.
Lasciatemi poi sottolineare il fatto che la presenza di relatori di vari Paesi contribuisce in maniera
essenziale ad affermare con forza che la conservazione del materiale d'archivio, fotografico e non,
èu un problema comune a tutta la cultura europea. Questa si articola, èu vero, in una serie di
ambienti culturali nazionali e regionali ben definiti, ma costituisce comunque un insieme molta
caratteristico, la cui identitàu va salvaguardata di comune accordo, proprio perche' èu un patrimonio comune, che va ben altre i confini nazionali. Senza un impegno comune saràu difficile
trovare le forze, umane ed economiche, necessarie per dare impulso a un lavoro capillare che
ha dimensioni colossali.
Questi incontri fra specialisti di diversa nazionalitàu sono la piattaforma sulla quale, sono convinto, potranno nascere, se sapremo chiederlo, iniziative comuní di piu u ampio respiro, programmi
di studio internazionali, scuole di conservazione e restauro, centri di studio, programmi di scambio di ricercatori e studenti finanziati da progetti sui tipo di Erasmus. Per questa dobbiamo essere
grati aglí organizzatori del convegno e sperare che il loro esempio venga seguito da altri e che
le possibilitàu di incentre e di discussione si moltiplichino.
Venendo al tema specifico del nostre incentre, dico subito, e spero di riuscire a dimostrarlo,
che la conservazione e il restauro delle fotografie non possono venire presi in considerazione isolatamente, ma fanno parte di un insieme complesso di operazioni, che non si esaurisce nell'atto
di conservare in maniera opportuna le immagini, dopo aver proweduto a riparare eventuali danni.
In effetti i primi problemi di rilievo si pongono giàu al memento dell'acquisizione del materiale
da conservare e sono indicativi di quelli che si porranno in seguito.
Devo avvisare subito che quanta mi appresto a dire parte dal presupposto che la conservazione delle immagini non sia fine a sèu stessa, ma venga fatta per servirsene corne oggetto di
documentazione e di studio e, immediatamente dopo, perche' anche il pubblico dei non specialisti possa fruirne, grazie all'organizzazione di mostre, alia realizzazione di pubblicazioni o in qualsiasi altro modo che ne rispetti l'integritàu.
Ciàu èu importante per diffondere una cultura delia conservazione e delia salvaguardia del
patrimonio culturale che èu difficile possa attecchire se il pubblico e, perche' no, anche l'ente
finanziatore non ne vede, quanto prima possibile, del resultati tangibili e gratificanti.
Travo, in effetti, che sia scarsamente produttivo impiegare il poco spazio e gli scarsi fondi delle
istituzioni deputate alia raccolta del materiale artistico e storico per operazioni di acquisizione per
le quali non si preveda uno sbocco in tem pi ragionevoli, certamente prima che il materiale diventi
inutilizzabile a causa del suo decadimento naturale.
Ne' trovo utile spingere la raccolta del materiale in modo tale che il doversi occupare delia
sua sistemazione iniziale, che richiede non peco lavoro, corne vedremo, rallenti, fino a renderla
impossibile, la sua preparazione per l'utilizzo a fini di studio.
Si pene quindi corne preliminare l'esigenza di definire un piano di acquisizione del nuovo materiale e di salvaguardia di quello esitente, in base a un preciso programma di lavoro, distribuendo
opportunamente i compiti fra le diverse istituzioni interessate.
Due esempi tratti dalla situazione italiana e una ipotesi di lavoro.
L'Archivio Fotografico Toscana èu sorto ex novo pochi anni fa in base a un progetto preciso:
raccogliere materiale di autori toscani, o comunque inerente alia Toscana, con il fine di approfondire la conoscenza delia regione e dei suoi rapporti con il resto del Paese e di diffondere tale
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conoscenza. Un limite preciso, dovuto a motivazioni altrettanto precise, fra le quali fa spicco il
fatto che il materiale deve servire per studio, documentazione e divulgazione, non rimanere inerte
negli scaffali. Ogni acquisizione èu quindi subito seguita almeno da un rapporto preliminare, che
generalmente compare sulla rivista deii'Archivio, AFT, fondata appunto a questa scopo. Ne viene
quindi intrapreso immediatamente lo studio e cioè giustifica lo stretto collegamento in atto con
ricercatori deii'Universitàu di Firenze.
Secondo esempio: per una serie di coincidenze del tutto casuali il Consorzio delle biblioteche del Sebino Bresciano èu venuto in possessa dell'archivio di una famiglia di fotografi, che hanno
lavorato sulle rive del Sebino fra la fine del secolo scorso e gli anni trenta del nostre. Devo segnalare, per incisa, che solo in un secondo tempo il Consorzio si èu accorto che l'atto di donazione
non regelava in maniera certa la questione dei diritti di utilizzo delle immagini. I problemi legati
al copyright sono intricati e il possessa di un'immagine non autorizza ipso facto il suo utilizzo.
L:acquisizione di un fondo pene quindi anche problemi legali da valutare con attenzione.
Questa acquisizione casuale ha, sollevato un dibattito sulla sua utilizzazione e ha portato alia
decisione di proseguire in una política di ricerca e acquisizione di materiale attinente il lago e
i suoi dintorni, per farlo conoscere servendosi delia rete di biblioteche pubbliche del Consorzio.
Anche in questa caso, quindi, èu chiara l'intenzione, che spero travi attuazione, di raccogliere
del materiale ben definito per utilizzarlo a vantaggio delia conoscenza del territorio e per consenti rne la fruizione ai cittadini e agli ospiti (il lago èu meta di un notevole flusso turística).
Ora un'ipotesi, che èu anche una speranza. lmmagino che in Spagna, corne in ltalia, esista una
grande varietàu di istituzioni deputate alia raccolta di materiale storico e artistico: universitàu, archivi,
biblioteche, musei, collezioni, centri di studio e fondazioni che si occupano di argomenti ben definiti.
Non dovrebbe quindi essere difficile riuscire a dividere il compito dell'acquisizione di nuovi fondi,
coordinando l'attivitàu dei diversi enti in funzione delle specifiche competenze. Cioè èu importante
peir assicurarsi che il materiale venga raccolto in base a criteri di prioritàu definiti con competenza
e perche' se ne possa immediatamente iniziare l'utilizzazione in un contesto adeguato.
11 decentramento delia conservazione e dell'utilizzo del materiale fotografico, che io propongo
anche perche' sono convinto che un buon coordinamento di istituzioni decentrate passa dare
migliori frutti dellavoro di poche istituzioni centrali, pene indubbiamente dei problemi per quanta
riguarda la specifica competenza tecnica dei conservatori. Ma questa non èu un problema nuovo,
che si aggiunga ai molti giàu sui tappeto: la diffusione delia conoscenza dei metodi di conservazione e delle tecniche di prevenzione delloro decadimento va comunque intrapresa, rapidamente
e con decisione, perche' riguarda tutto il materiale giàu noto. Quello che si puòu pensare di organizzare a livello centrale èu un gruppo di pronto intervento, in grada di dare rapidamente una
consulenza e un aiuto nell'impostazione dellavoro, contribuendo, se non alia formazione, a una
prima informazione del personale.
Una volta che un fondo sia stato acquisito, o anche, piu u semplicemente, estratto dagli scantinati, occorre infatti provvedere immediatamente, e con la necessaria competenza, alia sua stabilizzazione.
Con stabilizzazione intendo un pronto intervento di rimozione di tutte le cause di degrado,
evidenti o nascoste, e di preparazione alie fasi successive di studio, conservazione e restauro,
se necessario. Una errata, o anche soltanto organizzativamente cattiva, impostazione di questa
memento, si rifletteràu inevitabilmente su tutto illavoro successiva e potràu anche compromettere
la conservazione del fondo. Corne tutti i prim i interventi, richiede competenza tecnica, capacitàu
organizzative e l'umiltàu necessaria per chiedere consulenza e aiuto da chi ha giàu superato con
successo esperienze simili.

26 .

Conservazione e restauro del documenti lotografiCi

La stabilizzazione richiede innanzitutto un prima intervento di studio e di analisi del fondo,
che deve vedere congiunte le competenze del conservatore, dello storico e dell'archivista, in quanta
puòu richiedere un'operazione sempre poca gradita agli archivisti: la separazione del materiale
dai suoi contenitori e la sua suddivisione in funzione delle sue caratteristiche tecniche, smembramento che, comunque, va effettuato seguendo, altre a quelli tecnici, prioritari per la salvezza del
fondo, anche criteri di coerenza storica e archivistica.
Non si puòu infatti pensara di continuara a conservara immagini fotografiche a contatto con
carte acide o entro contenitori di cartone acido o collato con leganti fenolici. .A:nche le scatole
di legno vanno ben controllate per assicurarsi che non liberino ancora resine, tannini o prodotti
volatili. I negativi su base di vetro o di acetato vanno separati da quelli su nitrato, e anche quelli
al collodio vanno divisi da quelli che usano albumina o gelatina corne legante. Lastre e negativi,
le prime in particolare, vanno disposta in modo che la superficie con l'immagine sia !ibera e non
possa venire toccata in alcun modo. Sempre per la facile decomponibilitàu del nitrato di cellulosa, con liberazione di ossidi d'azoto estremamente dannosi, occorre separara da tutte le altre
le stampe su carta alia celloidina. E, infine, vanno individuati, e immediatamente isolati, i materiali
oggetto di aggressione biologica, ad opera di batteri, muffe e parassiti di altra tipa ben noti a
chi si occupa di conservazione delia carta.
L:intervento di stabilizzazione richiede quindi il riconoscimento dei procedimenti fotografici e
di tutti i materiali usati per raccogliere il fondo nelle condizioni originali. I singoli componenti vanno
anche classificati in funzione del degrado subito e, se necessario, inviati al laboratorio, questa
si centralizzato, che prowede alia disinfezione con ossido di etilene, alia deacidificazione e all'eventuale restauro. L:intervento puòu ritenersi conclusa con l'imbustazione dei singoli negativi o positivi in buste apposite di carta neutra (evitere i materiali sintetici, indipendentemente dalla toro
stabilitàu), oppure con illoro inscatolamento in contenitori che li mantengano separati, e quindi
con Ja numerazione di tutto il materiale e la descrizione del modo in cui era raccolto nei contenitori originali.
Tutte le fasi dellavoro van no certamente documentate con appunti scritti e con fotografie, ma
credo sia molta utile iniziare subito altre due operazioni connesse a tale documentazione e com unque da tarsi in un secondo tempo: la riproduzione fotografica delle immagini (se non altro per
documentarne lo stato) e la toro catalogazione al calcolatore, che inizia appunto con la numerazione, l'identificazione del procedimento e la descrizione dello stato di conservazione e delia posizione nel fondo.
Èu evidente che, al termine di tutte queste operazioni, il conservatore, l'archivista e lo storico
che hanno cooperato nel lavoro di stabilizzazione sono giàu in possessa di moltissime informazioni, che possono consenti re, anche se molte sa ran no ancora da confermare, la pubblicazione
di un rapporto preliminare e forse anche di organizzare una prima esposizione del fondo. Questa
saràu ancora priva di riscontri critici, ma potràu consentire agli specialisti che non hanno partecipato allavoro di tarsi un'idea dell'importanza del materiale e al grande pubblico di cominciare
a godere di un bene alia cui salvaguardia ha collaborato indirettamente, pagando le tasse, e continua a collaborare, pagando il biglietto d'ingresso e acquistando un poster, qualche riproduzione,
delle cartolina. Una collaborazione dalla quale deve essere cosciente e per la quale noi dobbiamo
essergli grati.
Terminata la fase di stabilizzazione, il fondo va conservato e preservato, mentre si procede
al restauro delle immagini danneggiate.
·
Date le premesse che ho fatto, èu chiaro che io sostengo con vigore che, anche se èu doveroso, non serve certamente molta a nessuno il conservara del materiale che non viene usato. Tutto

27

Conservazione e restauro del documenti fotografici

il materiale va messo con liberalitàu a disposizione degli studiosi e del pubblico. ma cioè lo pene
a rischio e quindi la liberalitàu deve accompagnarsi a molta prudenza. Ecco perche', accanto
a quello delia conservazione. si pene il problema delia preservazione.
Preservazione vuol dire, innanzitutto. evitare la manipolazione degli originali. quando questa
non serve per ottenere informazioni.
~orignale
certamente non serve quando lo studioso sta semplicemente facendo una cernita
per trovare delle immagini da analizzare in un secondo tempo. Oppure quando si vuole proporre
ai visitatori un percorso attraverso una collezione. facendo magari anche dei confronti con immagini appartenenti ad altre collezioni. In questi e altri casi consimili una riproduzione elettronica
presenta una qualitàu piuu che accettabile. Anzi. la possibilitàu di collegamento con il catalogo
elettronico, che dovrebbe essere realizzato utilizzando tecniche ipertestuali, consente una ricerca
accurata. acquisendo contemporaneamente tutte le informazioni note sulle immagini, che successivamente si potràu chiedere di consultara in originale.
Ma in molti casi la ricerca non richiede necessariamente la visione dell'originale, con tutte
le manipolazioni che questa comporta.
Pensiamo a un architetto che vuole studiare l'organizzazione urbanística di un quartiere. Una
buona serie di duplicati, sui quali, fra l'altre. potràu effettuare misure o tracciare linee, saràu certamenta piuu che adeguata.
E pensiamo poi all'impossibilitàu di esporre degli originali fragili e sensibili alia luce. La fotografia èu per sua natura un multiplo e non possono esservi scandali se si espone un buon duplicato.
Ma il duplicato per l'architetto di cui sopra e quello destinato all'esposizione o alia riproduzione tipografica presentano problemi diversi, in quanto devono rispondere a esigenze diverse.
11 primo puòu dover essere di dimensioni superiori a quelle dell'originale e venire stampato su
una carta con superficie che faciliti la leggibilitàu del dettagli. Gli altri devono rispettare la tonalitàu
di colore dell'originale e, nel caso di quello destinato all'esposizione, deve avere anche le medesima dimensioni e la medesima struttura superficiale. Se per la stampa tipografica appare preferibile una buona diapositiva a colori , per l'esposizione non si puòu che ricorrere al procedimento
originale: carta salata, albumina, platinotipia o quanto altre, ivi compresa la dagherrotipia.
Non si puòu quindi parlare di duplicato, possono essere necessari molti duplicati, a seconda
dell'uso che si prevede di farne, e che non èu detto coincidano con la ripresa fatta in sede di
stabilizzazione, anche se con questa si puòu, e quindi si deve, quando possibile, cercare di soddisfare l'esigenza di avere un negativo per uso generala.
Cioè pone in evidenza l'esigenza di istituire, accanto ai laboratori de restauro, dei laboratori
specializzati nel lavoro di riproduzione e duplicazione, al passo con le nuove tecniche elettroniche di elaborazione e restituzione delle immagini su videodisco analogico, e dischi ottici numerici
(WORM, CD-ROM). Questi sono particolarmente adatti all'impiego congiunto con il software di
gestione di ipertesti che, non solo a mio awiso, rappresenta il prossimo futuro dei cataloghi aperti,
in grado di crescere con l'aumentare delle nuove conoscenze, e che lasciano l'utente libero di
seguire un proprio itinerario di ricerca. Cataloghi, quindi, che non sono un elenco rigido e predeterminato, e quindi statico, di notizie, ma consentono di saltare liberamente da un'informazione
all'altra, fino a che ve ne sono di disponibili, e di aggiungerne. altrettanto liberamente, di nuove.
senza l'obbligo di seguire un formato di scrittura, e quindi di lettura, definito al memento dell'installazione.
11 prosieguo del lavoro di preservazione sfocia in quello di conservazione.
Occorrono innanzitutto ambienti sani, per quanto riguarda temperatura, umiditàu, presenza
di polvere, muffe e flora batterica, e illuminazione. Ricordando che non importa solo l'intensitàu
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dell'illuminazione ma anche la sua qualitàu (caratteristiche spet!rali delle lampade, che devono
avere bassa emissione nell'ultravioletto e nell'infrarosso).
Poi occorre preoccuparsi anche delia qualitàu dell'aria, che contiene polveri, spore, fumi, aerosoli, gas ossidanti e acidi, tutti deleteri per la stabilitàu delle immagini fotografiche. 11 problema
èu particolarmente grave nelle regioni industrializzate. Gli impianti termoelettrici, soprattutto se a
carbone, liberano grandi quantitàu di anidride solforosa, i mezzi di trasporto producono, con l'aumentare dell'efficienza dei motori, quantitàu crescenti di ossidi d'azoto. Questi ultimi, non dimentichiamolo, vengono prodotti anche nella decomposizione dei materiali fotografici a base di nitrato di
cellulosa, celluloide o collodio che sia.
Quindi le fototeche producono in proprio gas pericolosi per la loro esistenza. Alcuni di questi
provengono dall'attivitàu stessa dell'istituzione, come gli ossidi d'azoto e la formaldeide di decomposizione dei leganti fenolici dei cartoni. O l'anidride solforosa e l'idrogeno solforato dei bagni
fotografici dellaboratorio di fotodocumentazione. Altri provengono dagli intonaci plastici, dalle pitture, dalle scaffalature di legno, dai detersivi usati per la pulizia dei locali.
La produzione interna di inquinanti si riduce con una scelta oculata dei materiali da costruzione e di uso corrente. Poi i materiali contenenti nitrati e i cartoni che non si possono eliminara
devono venbire conservati in locali appositi, ben frazionati e opportunamente ventilati.
Gli inquinanti provenienti dall'esterno vanno invece eliminati. Cioè èu fattibile solo se i locali
di magazzinaggio sono ben raccolti e poco frequentati, un altro motivo per cui èu opportuno usare,
fin che èu possibile, dei duplicati, al posto degli originali. Per quanto riguarda i locali di esposizione, si puòu owiare al problema montando il materiale in corcnici ben chiuse e disponendo
in vetrine quello piuu prezioso. Unitamente al controllo delia temperatura e dell'illuminazione, questo
semplice prowedimento garantisca il piuu delle volte, se l'umiditàu non èu eccessiva, una ragionevole protezione.
Naturalmente tutte queste precauzioni hanno un senso se si definisca anche una procedura
di controllo degli ambienti e delle loro condizioni atmosferiche. èu indispensabile mantenere sotto
controllo tutti gli ambienti, con continuitàu, per quanto riguarda le misure piuu economiche, come
quelle di temperatura e umiditàu, a intervalli regolari per tutte le altre.
Ma èu ancora piuu importante mantenere sotto controllo densitometrico e colorimetrico una
serie di campioni rappresentativi dell'intera collezione. Esistono metodi derivati dalle tecniche di
controllo statistico delia qualitàu nelle linee di produzione, per ottimizzare il numero dei campioni
da controllare, in presenza di grandi numeri di immagini omogenee.
L:andamento nel tempo delia densitàu e delle variazioni di colore èu l'indice piuu sicuro dello
stato di salute di una collezione e delia bontàu dei metodi di conservazione adottati. Consente,
fra l'altra di estrapolare l'andamento nel tempo del decadimento, e quindi di decidere a ragion
veduta le prioritàu di eventuali nuovi interventi sui locali e sulle condizioni di conservazTone delia
collezione in pericolo.
Ho lasciato per ultimo il problema del restauro perche' si tratta delia questione piuu spinosa,
incerta, discutibile e dai risvolti etici ancora mal definiti nel nostro settore.
Un intervento di restauro presuppone una conoscenza buona, se non completa, del materiale da trattare. E delia fotografia e dei meccanismi del suo decadimento, in realtàu si sa pochissimo. Si conoscono a grandi linee i procedimenti e i materiali usati, ma non si sa nulla, a meno
di pochi casi fortunati, delle varianti individuali introdotte usualmente dai singoli fotografi e men
che meno delle impurezze presenti nei prodotti chimici e delloro effetto sulla stabilitàu delle immagini.
Faccio due soli esempi. Analizzando alcune cartes de visite con la tecnica delia fluorescenza
dei raggi X, nellaboratorio del Prof. Milazzo, aii'Universitàu di Milano, ho visto che spesso, ma
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non sempre, il picco delia radiazione qi fluorescenza dell'oro èu accompagnato dal picco del rame.
Segno che il cloruro d'oro usato per il viraggio era ottenuto talvolta sciogliendo del rottame d'oro.
Poi si èu osservato il picco del baria (baritaggio del cartone di supporto) in immagini precedenti
il periodo nel quale questa doveva essere stato introdotto, secondo un affidabile tecnico del settare. Peggio ancora, in alcuni esemplari si sono notati contemporaneamente i picchi dello zinco
e del piombo (patinatura con litopone) e del baria, a indicara una miscela di litopone e solfato
di baria ignorata dai testi sulla produzione delia carta nel secolo scorso, almeno da quelli consultati. Tornando al viraggio all'oro, la quantitàu di metallo deposto èu molta variabile e non in rapporto con lo stato di conservazione dell'immagine. Le analisi fatte non sono abbastanza numerose
da consentira di trarre inferenze statisticamente significativa, ma comunque mostrano chiaramente
l'esistenza di un problema. Forse l'effetto protettivo dell'oro èu dovuto non a un rivestimento piuu
o meno completo dei filamenti d'argento ma alia disorganizzazione delia loro struttura superficiale (protezione dalla corrosione per aumento di entropia, un' idea recente nel campo delia corrosionistica).
In queste condizioni non pare proprio il caso di fare degli interventi sull'immagine. L'esperienza passata ci insegna che possono essere controproducenti.
Èu possibile invece, e va certamente fatto, tutte le volte in cui risulti necessario, un intervento
sui supporto o sui contenitore.
Le custodie dei dagherrotipi e delle ambrotipie devono venire smontate e ricomposte se si èu
rotto il vetro di protezione (che va tassativamente sostituito) o se hanno persa la loro impermeabilitàu all'aria. Per questa occorrono competenze sui restauro delle legature, del cuoio e dei tessuti.
Le stampe all'albumina vanno staccate dal cartone di supporto, se questa mostra segni di aciditàu
o di attacco da parte di parassiti, ma non vi è unanimità riguardo all'apportunitàu di rimontarle dopo
deacidificazione del supporto incriminato. Gli album in cartone acido van no scomposti e deacidificati. Poi èu meglio ricomporli con delle copie, conservando a parte le fotografie originali. Gli strappi
e i buchi nelle carte e cartoni possono venire ricomposti con le tecniche ben note ai restauratori
delia carta, escludendo l'impiego di leganti potenzialmente acidi, corne il polivinilacetato diluito. La
gelatina staccata dalle !astre di vetro puòu venire staccata completamente e rifatta aderire al vetro
ben ripulito e trattato con gelatina morbida. La gelatina delle negativa su supporto di nitrato puòu
venire trasferita su acetato, cosa indicata, piuu che da segni di decadimento del supporto, da variazioni significativa delia densitàu del campiona sottoposto a controllo densitometrico.
Ma, aparte questi, e pochi altri, interventi ormai consolidati i sicuramente privi di rischi, èu
bene preferira interventi passivi di conservazione aglí interventi attivi che possono mettere a rischio l'immagine. In ogni caso, tutti gli interventi, anche minimi, vanno documentati in maniera esauriente su un'apposita scheda storica del catalogo.
Concludo sottolineando alcune conseguenze di un fatto che ha fatto ripetutamente cap-olino
fra quanta ho detto: non si puòu intervenire quando non si conosce sufficientemente il settore
di intervento e, nel nostra settore conosciamo poco di tutto.
Èu quindi indispensabile promuovere la ricerca, per migliorare le nostre conoscenze. Ricerca
che deve coprire tutti i settori che interessano chi si occupa del linguaggio delle immagini, che
la fotografia ha portato a un livello di perfezione altíssima.
Allere ricerca sui materiali, i procedimenti, i metodi analitici non distruttivi, le cause del degrado
e la loro eliminazione. Questa vuol dire collagorare anche con chi si occupa di archeologia industriale, una disciplina che, fino ad ora, ha badato piuu agli insediamenti industriali, alie macchine
e ai risvolti tecnico-economici, che non ai processi producttivi, alie materie prime, aglí aspetti merceologici.

30

Conservazione e restauro del documenti lotografici

Ma anche tanta ricerca sui metodi che consentono il ricupero delle informazioni contenute
nelle immagini per utilizzarle nelle discipline e nei campi piuu diversi. Solo in questo modo, infatti,
dimostrando aglí studiosi che possono disporre di un nuovo e potente strumento di indagine,
si puòu sollevare intorno alia fotografia l'interesse indispensabile per chiedere i fondi, i mezzi strumentali, lo spazio, i laboratori, le scuole indispensabili per la formazione e l'aggiornamento del
personale necessario per l'organizzazione e la conservazione degli archivi e delle collezioni fotografiche.
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LE TRAITEMENT TECHNIQUE DE L'IMAGE, L'EXPERIENCE FRANÇAISE
François Lemaire
Si le document audiovisual appartient aujourd'hui au champ d'investigation de l'historien, la
recherche reste fortement conditionnée par l'acessibilité des collections. Dans ce domaine, la France
pourrait faire figure de terrain privilégié: lieu de naissance de la photographie et du cinéma son
patrimoine apparait potentiellement riche et diversifié; dès l'origine, I'Etat s'est intéressé à ces inventions: les travaux de Daguerre furent soutenus et présentés à l'Institut par Arago. Sous le Second
Empire de nombreuses commandes officielles furent passées tandis qu'à partir de 1859 la photographie eut son salen au Palais de l'Industrie ou que les premiers clichés entrèrent dans les
collections de la Bibliothèque Nationale en 1851. La durabilité des images enfin, fut aussi l'un
des axes de recherche des premiers inventeurs.
Pourtant la conservation de ces supports s'avère récente et l'histoire de sa mise en place
n'a rien de linéaire, ni d'évident. Comment s'est done constitué le patrimoine audiovisual? Quel
bilan dresser des actions menées pour sa sauvegarde? De quelles structures et de quels moyens
dispose la recherche pour en améliorer la connaissance technique et la restauration? Tels sent
les trois axes de cet exposé qui permettront d'apprécier l'expérience de la France dans le domaine
du traitement technique des images.

•••

L'émergence de fonds photographiques ou cinématographiques s'est produite seien une lente
évolution au sein des institutions chargées de la Conservation, passées graduellement d'une acceptation passive à une politique de collecte volontaire, sous l'effet d'une prise de conscience de
leur valeur historique et artistique. En revanche l'élaboration et l'application d'une. politique de
sauvegarde adaptée à la nature spécifique des supports audiovisuals est un phénomène récent
et le bilan des actions menées dans les grandes collections présente un tableau contrasté.
Les photographies firent leur entrée dans les collections publiques quelques années saulement après l'invention de cette technique. Pourtant, il ne s'agit pas à l'origine d'une action délibérée ayant expressament pour but leur conservation. Dans le cas le plus simple, les épreuves
photographiques furent considérées comme le prolongament d'autres techniques de reproduction et intégrées naturellement à des collections plus anciennes de documents graphiques, dessins ou gravures. A cet égard, les cabinets d'estampes des musées ou des bibliothèques jouèrent
un róle fondamental, principalement celui de la Bibliothèque Nationale (1851) ou celui du Musée
Carnavalet (1872). D'autres fonds se constituèrent de façon organique, tel celui de la Société Française de Photographie (1854), fruit de son activité de prometien en faveur des artistes ou des
praticiens. Plus entreprenantes, certaines institutions admirent dans un but documentaire et en
complément d'autres sources iconographiques, gravures, cartes ou plans, des fonds photographiques illustrant leur domaine d'activité ou de recherche: Ecole Nationale Supérieure des Beaux
Arts (1862), Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (1872), Académie des Sciences (1839),
ou Société de Géographie (1881).
Les organismes reçurent les photographies, tout d'abord sous formes de dons, témoignages
de gratitude d'anciens usagers (la bibliothèque de l'Institut obtint les photographies des voyages
en Egypte de Maxime du Camp ou celles d'Aimé Civiale dans lesV\Ipes) ou encere contribution
à une mission d'enseignement (les compagnies de chemin de fer transmirent leurs fonds à I'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées). Par ailleurs, le cadre législatif du Dépót Légal permit à la
Bibliothèque Nationale de recueillir régulièrement des tirages. Bien que la loi n'ait mentionné la
photographie qu'à partir de 1943, les artistes avaient pris l'habitude de déposer leurs tirages dès
1851 appréciant la garantie que leur offrait cette institution pour assurer leur propriété artistique
et se conformant à l'usage qui prévalait pour les images, soumises au DépOt Légal depuis le
XVIIè siècle. Enfin des polítiques plus volontaires caractérisèrent quelques institutions; politique
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d'achat: en 1853 la Bibliothèque Nationale fit l'acquisition des reportages d'Henri le Secq sur
les cathédrales de Chartres, Reims et Strasbourg; politique de commande de reportage auprès
de photographes parfois prestigieux: en 1851, la Commission des Monuments Historiques confia
à cinq artistes, Baldus, Bayard, le Gray, le Secq et Mestral la mission de photographier les monuments de I'Antiquité et du Moyen Age, édifiés sur le sol Français. Une seconde campagne eut
lieu en 1875, complétée parle travail régulier de nombreux photographes attachés à la commission. Ainsi se sent constituées la Archives Photographiques de la Direction du Patrimoine au Ministère de la Culture; à un échelon plus modeste, I'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées développa
l'enseignement de la photographie et eut sa propre production. En revanche, dans les services
d'Archives, la pratique administrative fit entrer peu à peu, parle biais des versements, de supports photographiques intégrés à des dossiers. Ainsi, dès le 19ème siècle, Archives, Bibliothèques, Musées ont recueillis des photographies au même titre que les documents plus traditionnels
qu'ils avaient vocations à conserver.
En ce qui concerne les films, les implications commerciales furent déterminantes et entrainèrent en France comme ailleurs, plusieurs vagues de destructions massives, la première frappa,
à l'issue de la guerre de 1914-1918, le cinéma «primitif», la seconde fit disparaítre de nombreux
films muets lorsqu'apparut le parlant, enfin, l'interdiction d'utiliser le support nitrate provoqua, au
cours des années 50, la disparition d'une large part de la production antérieure.
Pourtant c'est à Paris qu'avait été publié en 1898 l'opuscule de Boleslav Matuszewski, Une
nouvelle source de f'histoire qui marqua la naissance de l'idée de cinémathèque. Mais, en dépit
de cette prise de conscience précoce, l'évolution vers la notion de patrimoine cinématograhique
ne s'imposa que très lentement. Au début du siècle, les premiers fonds qui se constituèrent furent
ceux des maisons de productions, Pathé, Gaumont, pour !esquelles les images avaient une valeur
commerciale avant tout. Avec la Première Guerre Mondiale, les Armées créèrent un Service Cinématographique dent l'une des missions fut d'oeuvrer à la constitution d'archives historiques. Mais
aucune disposition concrète ne fut prise et, en 1919, avec la dissolution de la Section de Production, les films réalisés, véritable mémoire du conflit, furent, cédés à une société privée d'exploitation.
Avec les années 30, se développa enfin, à l'échelon international un intérêt artistique pour
le cinéma des origines qui entraina la création des cinémathèques. En France, une ~nitave
privée et originale celle d'Albert Kahn fondateur des «Archives de la Planète» avait largement contribué à faire du film un témoin privilégié du fait social. Financier mais aussi lettré, ami du philosophe
Bergson, Albert Kahn (1860-1940) était animé d'un idéal généreux et s'était donné pour mission
de contribuer à l'établissement de la paix universelle en diffusant auprès des élites intellectuelles
et polítiques une meilleure connaissance des peuples, de leurs cultures et de leurs aspirations.
Utilisant sa fortune au service de ses idées, il dépêcha dans le monde sept opérateurs-photographes
qui, de 1910 à 1930, furent chargés de constituer l'inventaire photographique de toute la surface
du globe occupée et aménagée par l'homme telle qu'elle se présente au début du XXè siècle.
Ces Archives de la planète forment aujourd'hui un ensemble documentaire unique de 170.000
m de films et plus de 72.000 plaques de verre autochromes. Puis, en 1936, à l'instigation de cinéphiles passionnés, Franju, Langlois et Mitry naquit la Cinémathèque Française, association privée que se donna pour but de •conserver et diffuser les films de répertoire•.
L'Etat ne prit que peu à peu conscience de ses responsabilités: il accorda d'abord des subventions aux institutions existantes (Cinémathèque Française) avant de s'engager dans une véritable politique de conservation en créant, en 1969, le service des Archives du Film.
Les archives de la télévision suivirent une évolution similaire: les stocks furent d'abord constitués pour répondre aux besoins de l'exploitation, rediffusion d'émission ou réemploi de plans
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dans le montage de nouveaux produïts, avant d'être organisés et gérés pour une conservation
à lang terme. Ce ne fut qu'en 1982 soit plus de trente ans après la constitution de la première
cinémathèque à I'O.RT.F., que la législation enterina le caractère patrimonial des documents de
radio et de télévision par la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle.
Bien qu'elle se soit déroulée longtemps dans l'indifférence, l'accumulation de ce patrimoine
au sein des institutions chargées de la conservation fut le support du renversement de tendance
qui débuta, il y a une trentaine d'années par la reconnaissance du fait photographique avant d'aboutir dans le courant des années 80, à la mise en place officielle d'une politique de conservation
spécifique pour l'ensemble des documents audiovisuals.
Cette prise de conscience se concrétisa dans les travaux de quelques historiens, Marc Ferro,
Pierre Sorlin ou Raoul Girardet qui eurent pour l'image un nouveau regard et lui donnèrent valeur
de source à part entière. Cette nouvelle problématique suscita bien sur un écho auprès des responsables de la conservation, archivistes, bibliothécaires qui, dans leur souci de servir la recherche historique, furent conduits à s'intéresser davantage à la sauvegarde de ces documents. En
parallèle, des préoccupations sur la durabilité des supports se firent jour chez les professionnels,
autour du photographe Jean Dieuzaide ou lars de rencontres comme le Salen de la Photographie en raison de l'évolution de la technologie et du peu de fiabilité de certaines innovations (papiers
plastiques, procédés couleurs).
Ces nouvelles approches, issues de milieux très divers, trouvèrent fort heureusement des points
d'appui institutionnels, dent le plus solide fut la Bibliothèque Nationale. Sous l'impulsion du conservateur en chef du Gabinet des Estampes Jean Adhémar, elle intensifia ses acquisitions ce qui
permit d'éviter la dispersion de nombreuses coUections proposées sur le marché. Puis avec la
nomination, au tournant des années 70, de deux conservateurs chargés exclusivament de la photographie, une politique cohérente put être mise en place: individualisation des fonds photographiques jusqu'alors dispersés dans les séries thématiques, reconditionnement des supports, et
organisation d'exposition grace à l'ouverture d'une galerie.
Sous son égide se créa une synergie dent furent issues les principales innovations, évolution
du cadre législatif, elaboration d'un savoir technique... t:Etat en effet, acheva sa réflexion sur le
Dépêt Légal des oeuvres audiovisuelles en complétant la loi du 21 juin 1943 par deux décrets
d'application: celui du 30 juillet 1975 concernant tous les supports autres que le film et celui du
23 mai 1977 pour les oeuvres audiovisuelles sur support film. Ces textes confièrent à la Bibliothèque Nationale la gestion de l'ensemble de ces dépóts, tandis que la préservation des fonds fut
confiée par délégation au C.N.C. pour le film et à I'I.N.A. pour les documents de télévision.
11 promulgua en 1979 la loi sur les Archives: pour la première fais elles bénéficièrent d'une
définition large puisque furent désignées comme tels l'ensemble des documents quelle que soit
leur date, leur forme, leur support matériel, etc.... Enfin, il organisa par un ensemble de textes
les missions de l'Institut National de l'Audiovisual. t:INA fut créé par la loi du 7 acOt 1974 et ses
missions, notamment la conservation des archives audiovisuelles furent confirmées par la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi en une dizaine d'années I'Etat,
reconnut officiellement l'obligation d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisual.
t:élaboration d'une connaissance scientifique des supports fut l'ultime et indispensable étape
de ce dispositif. Elle s'appuya sur des institutions déjà spécialisées: le Centre de Recherche sur
la Conservation des Documents Graphiques créé en 1963 qui développa, à partir de 1978, un
département consacré aux matériaux photographiques, ou sur des organismes nouveaux: I'Atelier de restauration photographique de la Ville de Paris ouvert en 1983 et animé par Anne CartierBresson.
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Ce savoir fut diffusé grace à des structures associatives: lnterphotothèque qui regroupe l'ansemble des services détenteurs de collections photographiques et qui édita en 1977 la première publication consacrée aux problèmes techniques: /a conservation des images fixes. Dans le même
but, de nombreux services firent part de leurs expériences au cours de conférences ou de stages. Des colloques portèrent le débat devant un public de plus en plus large. En novembre 1984,
Paris-audiovisual en organisa un sur le thème Conservation et restauration du patrimoine photographique. Deux congrés nationaux des Archivistes Français en 1985 et 1986 trartèrent des Archives
Audiovisuelles, sujet repris en 1988 lors du Congrés lnternational des Archives qui se tint à Paris.
Mais surtout plusieurs évènements artístiques consacrèrent définitivement la valeur du patrimoine photographique et cinématographique auprès du grand public. En 1986, l'ouverture du
Musée d 'Orsay et la présentation de photographies au sein des collections permanentes, peinla volonté de les protéger, de manière irrémédiable, en les tirant
ture ou sculpture témoigna d~
du mépris qui les avaient longtemps entourées.
Ce musée accueillit également les manifestations qui se déroulèrent en 1988 pour le cinquantième anniversaire de la Fédération lnternationale des Archives du Film et surtout l'exposition A
la recherche des films perdus destinée à sensibiliser les personnalités du cinéma, de l'audiovisual et le grand public aux aspects scientifiques, techniques et méthodologiques de la sauvegarde du film. Dans le même mouvement, de nombreux musées ou bibliothèques de province
exhumèrent des fonds tombés jusqu'alors dans l'oubli: la ville de Strasbourg commença en 1981
le recensement de plusieurs centaines de milliers de photos dispersés dans différents services
culturels; le Musée des Beaux Arts de Bordeaux teçut récemment en donation le fonds de la
maison Goupil, éditeur d 'estampes et de photographies de 1827 à 1920.
Enfin, le cent cinquantième anniversaire de la photographie en 1989 traça de nouvelles perspectives. Jack Lang , Ministre de la Cultura, au cours d'une conférence de presse, confirma l'engagement du gouvernement en faveur de la photographie, tant du point de vue du patrimoine que
de la création. En octobre de la même année, il créa la Commission Nationale de la Photographie qui coordonne les actions de sauvegarde, de recensement ou de diffusion.
A Paris, quatre expositions permirent une redécouverte de la photographie ancienne: la photographie révélée (Archives Nationales), l'lnvention d'un Art (Centre Georges Pompidou), Paris
et /e daguerréotype (Musée Carnavalet) et /nvention d'un regard (Musée d'Orsay).
La même année,l'lnstitut Français de Restauration des oeuvres d 'art ouvrit son premiar cycle
de formation de restaurateurs de photographies parachevant ainsi la m i s~ en place, depuis environ cinq ans, de cycles d'enseignement d'histoire de la photographie destinés aux professionnels de la conservation (Ecole du Louvres).

•••

En une dizaine d 'années, la nécessité de préserver les supports audiovisuals est devenue
u ne conviction unanimement partagée. Mais les applications concrètes sont récentes et demeurent multiformes: qualques pêles se dessinent autour d'institutions qui ont développé des expériences variées mais riches dans leur complément&rité.
La Bibliothèque Nationale compte 4 millions de documents et ses collections, qui continuent
d'être régulièrement alimentées par les acquisitions et le DépOt Légal, illustrent toutes les techniques photographiques qui se sont succédées depuis 1851. Exclusivament collectées sous forme
de tirages papier, les photographies ont bénéficié du savoir-faire élaboré par l'atelier de restauration au profit des collections plus anciennes. Toute restauration chimique des émulsions est exclue.
Les interventions pratiquées sur les documents ne cherchent pas à améliorer le rendu ou effacer
les altérations, mais à assurer leur préservation en l'état, en leur créant un environnement chimi-

36

Le traitement technique de l'image. l'experience lrançaise

quement neutre qui stabilise leur évolution. Ce travail repose sur une identification précise du
procédé, suivi du montage de la photographie sur un support correspondant aux normes de
conservation et répondant aux principales fonctions du cabinet des Estampes: faciliter la consultation recto/verso afin de ne perdre aucune des annotations manuscrites permettant l'identification du cliché et rendre possible la mise sous cadre du document pour une exposition.
Ce type de traitement se retrouve dans les collections constituées de tirages précieux, notamment les musées. Le Musée d'Orsay réunit, depuis 1979, plus de 15.000 clihé~
dent 2.000 sent
désormais restaurés grace à un spécialiste formé à la Bibliothèque Nationale. De plus, ce fut l'une
des premières collections publiques à acquérir des négatifs papier et à mettre l'accent sur leur
qualités esthétiques lars d'expositions.
Le Service des Archives Photographiques de la Direction du Patrimoine a pour vocation essentielle la conservation d'un million cinq cent mille négatifs sur plaque (colodion et gélatino-bromure)
ou sur supports sou pies. Depuis 1982 ces documents on été installés au Fort de St Cyr (Yvelines)
dans des locaux conçus spécialement: une attention toute particulière a été portée aux matériaux utilisés; l'ensemble des unités est maintenu en atmosphère contrOiée à 19° et 50% HR;
une chambre froide à 12°, 40% HR ext aménagée pour le rangement des négatifs sur verre au
collodion; les supports sont stockés dans des containers e11 aluminium anodisé. Enfin, dans le
souci de conciliar les exigences de la conservation et de la diffusion, un programme de contretypage systématique de certains fonds a été établi afin d'éviter, dans toute la mesure du possible,
la consultation des originaux. Pour faire connaílre son action, le Service des Archives Photographiques organise régulièrement des stages de formation.
L:Espace départemental Albert Kahn représente un troisième pòle autour duquel s'est développé un savoir technique particulier, lié à la présence de 72.000 plaques de verre autochromes.
La volonté de conserver et de mettre en valeur ce patrimoine conduisit le département des
Hauts de Seine à financer en 19771'équipement d'un laboratoire photographique interne au musée,
animé par deux photographes qui, face à la nécessité de traiter un fonds d'autochromes, se sent
spécialisés dans la connaissance de ce procédé rare et précieux: ils mènent des recherches dans
le domaine du tirage et de la conservation de ce support et effectuent un travail de documentation sur la photographie en couleur (historique de ces techniques et expérimentation des matériaux actuals).
C'est en 1969 que le Centre National de la Cinématographie reçut la charge d'assurer la sauvegarde des films cinématographiques et que fut crée la Service des Archives du Film. Depuis
cette date plus de 1.500 déposants, producteurs, distributeurs, laboratoires, administrations, collectionneurs ou auteurs cnt remis 790.000 bobines soit 95.000 titres parmi eux 25.000 sur support
nitrate. AJJx films s'ajoutent les affiches, photographies, scénario, appareils ancians de prise de
vue ou de projection qui représentent autant de témoignages sur l'évolution de cet art. lnstallé
sur les terrains de l'ancienne batterie de Bois d'Arcy (Yvelines), le service dispose pour les films,
de batiments de sécurité en parois isothermes avec revêtements en panneaux d'aluminium et
prévus pour un conditionnement permanent à 12° et 50% HR. Pour les films nitrate, plus de 180
cellules sont aussi conditionnées seien les mêmes normes. Depuis sa création, ce service se mobi·
lise.pour le sauvetage des films nitrate; c'est seulement en 1961 qu'un décret a interdit en France
la circulation, la distribution et la programmation de films cinématographiques établis sur support
inflammable. Mais, de fait, la fabrication avait cessé depuis 1954. C'est dire que la production
française antérieure est condamnée si les oeuvres ne sent pas transférées sur les supports actuels.
En 1951, Kodak a estimé la longévité du nitrate à 50 ans. Ce qui laisse une quinzaine d'années
seulement pour effectuer une sauvegarde. Pour traiter ce problème, un laboratoire a été mis en
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place au Service des Archives du Film et des équipements spéciaux cnt été réalisés avec le concours financier de l'enveloppe recherche du Minstère de la Culture. Dès leur entrée les films transitant par la section vérification qui assure leur examen détaillé: état chimique, physique, mesure
du retrait, relevé des déteriorations mécaniques. Les résultats sent codifiés sur une fiche d'inventaire qui permet le suivi des collections et constitue un plan de travail pour les restaurateurs. En
fonction des urgences, la section «laboratoire» effectue ensuite tous les traitements de surface,
nettoyage, dépolissage, etc... grace à une tireuse optique spéciale, les formats spéciaux aujourd'hui
obsolètes (films Lumière à perforations rondes, 9,5 mm, 17,5 mm, 28 mm), peuvent être transférés
sur format 35 mm ou 16 mm. Seu ls les travaux de développement sant effectués en liaison avec
les laboratoires cinématographiques privés. Ces traitements techniques sant complétés à la section archivage et documentation par un travail d'identification et de catalogage.
l.e Service des Archives du Film, tant en raison de ses installations que de son personnel
spécialisé, représente le véritable paint de référence pour la sauvegarde du support film. 11 assure
en outre la conservation inerte de la seconde collection de films anciens en France, celle de la
Cinémathèque Française. Compte-tenu de sa volonté de diffuser les oeuvres, cette dernière participe activament au contretypage des supports nitrate et restaure près de cent films par an, régulièrement présentés dans la salle de projection qu'elle possède à Paris.
L:INA s'est forgé une autre spécialité, celle de la connaissance des supports vidéo. En effet,
l'Institut est chargé de la conservation et de l'exploitation des Archives des Sociétés Nationales
de programme 1, Radio France. Radio France lnternationale, A2, FR3. archives dant il devient propriétaire trois ans après leur première diffusion. Cet ensemble représente un million de documents
soit la production radiophonique depuis 1936 et la production télévisée depuis 1949, auxquelles
s'ajoute le fonds des Actualités Françaises (1940-1969). Depuis 1982, I'INA développe une politique d'archives autour de quelques grands axes: extension de la gestion informatisée (recherche
documentaire, gestion des droits relatifs aux émissions, contrêle des stocks), inventaire systématique des fonds, politique de restauration et de transfert. L:utilisation croissante de la vidéo dans la
production télévisée et surtout les mutations perpétuelles de cette technologie font de I'INA non
seulement un terrain privilégié d'observation de tous les problèmes techniques: durabilité des supports, altérations, méthodes de restauration, mais aussi un lieu indispensable de collection des différents matériels qui se sant succédés en fonction du renouvellement de standards et qui sant
aujourd'hui nécessaires pour la relecture de documents anciens. L:INA dispose ainsi d'une matière
assez abondance et d'un recul suffisant pour proposer des études complètes et fiables.
Enfin, une troisième expérience bien plus modeste mais correspondant à un cas de figure
intéressant peut être mentionnée, celle de I'Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées qui gère une cinémathèque de 80.000 bobines soit la production des Armées
depuis 1915, stockée au Fort d'lvry (Val de Marne) depuis 1945. 17.000 bobines sur support nitrate
sant en cours de contretypage. Or cette cinémathèque à la dauble vocation de préserver un patrimaina et de mener une politique d'exploitation commerciale des images, exploitation qui menace
d'usure non seulement les copies positives utilisées comme exemplaires de consultation mais
surtout les négatifs et marrons manipulés dans les laboratoires pour la fabrication des éléments
commandés par la clientèle. Pour préserver définitivement les films, l'option a été prise réaliser,
pour tout contretypage de film nitrate, deux éléments de première génération, l'un placé en réserve,
l'autre en exploitation: deux marrons lorsque le travail s'effectue à partir du négatif original ou
bien deux contretypes lorsque le seu I original conservé est un positif. Dans le même but, les films
les plus communiqués sent transférés sur des supports vidéo, master 1 pouce et VHS avec timecode à l'image, qui permettent la consultation et la fourniture d'une partie des commandes.
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La volonté de préserver le patrimoine audiovisual a entrainé l'élaboration d'un nouveau
savoir technique, destiné à répondre aux besoins des conservateurs et restaurateurs. Ces recherches ont plusieurs caractéristiques: elles s'élaborent dans un cadre institutionnel qui garantit
le respect d'une déontologie propre ou la finalité n'est pas de restituer les qualités esthétiques
d'une oeuvre, mais d'assurer sa stabilité dans le temps et de permettre la reversibilité de toutes les interventions; elles sont aussi marquées par une grande prudence qui interdit toute intervention chimique sur les oeuvres, les expérimentations n'étant menées, à l'heure actuelle, que
pour parvenir à une connaissance précise des procédés ou des composants. Deux centres,
de statut très différent, concourent à l'avancement de ces travaux, le Centre de Recherche
sur la Conservation des Documents graphiques, et I'Atelier de restauration Photographique
de la Ville de Paris.
Le Centre de recherches sur la Conservation des Documents Graphiques créé en 1963 est
une unité mixte CNRS. Ministère de la Culture et de la Communication, lié par une convention
à la Bibliothèque Nationale et au Muséum d 'Histoire Naturelle. Son but est de promouvoir des
recherches sur la conservation et la restauration de tous les documents détenus par les bibliothèques, les Archives, ou les cabinets de dessin des musées. Ses premiers travaux ont portés sur
les matériaux traditionnels (papyrus, parchemin, papier, cuir, encre...) avant d'être étendus à l'audiovisual (matériaux photographiques, archives sonores). Pour tous ces matériaux, les recherches
suivent deux orientations dont la première est la recherche appliquée. Afin, de conserver un document dans son état origine! pour une durée illimitée dans le temps, il est souvent nécessaire, compteten u des altérations constatées, d 'effectuer des restaurations. Dans ce but, le CRCDG s'efforce
de définir des matériaux et les techniques appropriées, par la sélection de nouvelles matières
premières, l'élaboration de produïts adaptés à des besoins particuliers et non commercialisés,
la mise au point de nouveaux procédés. D'autre part, tous les problèmes posés par la conservation proprement dite sont étudiés: climatologie, choix des matériaux de stockage, définition des
conditions optimales de conservation.
La recherche analytique constitue le second volet de ses activités. Son but est l'analyse et
l'identification des différents composants des documents graphiques afin d'infermer les restaurateurs sur la nature précise des matériaux qu'ils ont à traiter et de fournir aux chereheurs des éléments pour la datation ou l'origine des documents. Enfin, de ce travail de recherches découle
la volonté de diffuser des informations auprès des utilisateurs. Des cours théoriques et pratiques
sont dispensés par les chercheurs du centre auprès des étudiants de différentes formations: Paris
I (UER d'Art et d'archéologie), Institut Français de Restauration des Oeuvres d'Art, formation des
conservateurs du patrimoine, formation continue de stagiaires français et étrangers. 11 publie régulièrement les résultats de ses travaux soit par l'intermédiaire de revues françaises et étrangères,
soit dans des recueils édités depuis 1980 parle CNRS pour les deux premiers, puis par la Direction des Archives Nationales pour les suivants 2.
De création plus récente, I'Atelier de restauration des photographies a été mis en place en
1983 à l'initiative de la Direction des affaires Culturelles de la Ville de Paris. D'une part, cette dernière abrite, dans ses musées et bibliothèques, en plus des fonds exceptionnels de tirages de
MarvHie et Atget, un ensemble très riche d'épreuves du Second Empire et, aujourd'hui encere
poursuit ses acquisitions, tant dans le domaine de la photographie ancienne que dans celui de
la création moderne et contemporaine. D'autre part en 1980, elle se lança dans une véritable
politique photographique en organisant une manifestation biennale qui connut très vite un grand
succés: le «Mois de la Photo». La rencontre de cette volonté et d 'un potentiel encare inexploité
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a eu pour conclusion naturelle la mise en valeur du patrimoine ancien. Cet atelier qui compte
sept personnes remplit des fonctions multiples: la plus originale est la restauration des tirages
et clichés, spécialité d'Anne Cartier-Bresson auteur d'une thèse publiée en 1984 3 . Les travaux
sont effectués en priorité sur les collections de la Ville de Paris, mais, compte - ten u de son caractère unique, l'atelier effectue aussi des restaurations ponctuelles pour de nombreuses institutions.
11 dispose également de sections plus traditionnelles: une section archivage qui assure un suivi
des traitements individuals ainsi que des controles périodiques de l'ensemble des fonds; une section
reproduction qui complète les travaux de préservation des oeuvres précieuses ou fragiles en permettant de limiter leur consultation ou leur manipulation. Enfin, I'Atelier prend en charge la formation d'un ou deux stagiaires par anet assure des cours ou séminaires d'information sur les procédés
photographiques anciens.
Les normes de conservation ainsi élaborées trouvent des relais de diffusion auprès de différentes associations professionnelles: «lnterphotothèque» est un premier centre d'études audiovisuelles qui réunit les responsables des services photographiques publics animé par la
Documentation Française 4 • 11 effectue le recensement de toutes les photothèques quelles que
soient leurs origines et mène une action de normalisation des méthodes de traitement grace à
la publication de périodiques lnterphotothèque ktualités ou de dossiers thématiques 5 et à l'animation de groupes de travail et à l'organisation de visites, d'échanges.
D'avantage tournée vers les problèmes techniques, I'Association pour la Recherche Scientifique sur les Arts Graphiques (ARSAG) a pour objectif de faire passer les messages scientifiques
dans la pratique quotidienne. La présence des administrations et établissements publics responsables au niveau national de la conservation lui confère un róle quasi-officiel de conseil auprès
de ses membres, institutions, individuals, ou sociétés privées. Le CRCDG en est l'élément moteur
et les résultats de ses travaux sont ainsi portés à la connaissance de chacun grace au bulletin
les Nouvelles de I'ARSAG ou, de manière plus originale, par des contacts directs et ponctuels
avec les conservateurs ou restaurateurs, lorsqu'ils se trouvent confrontés à des difficultés que le
centre est à même de régler: il peut s'agir de conseils, d'analyses à effectuer, de traitements à
prescrire en cas d'urgence (inondations...). Cette disponibilité fait de I'ARSAG un lieu d'échanges
précieux pour les responsables de collections.
Dans un cadre strictement institutionnel, deux commissions récemment mises en place par
le Ministère de la Culture ont permís de rompre l'isolament, voire la rivalité, de grands organismes de conservation et de tendre vers une harmonisation des actions de conservation. La Commission Nationale de la Photographie créée en 1989 apporte une aide aux administrations pour
toutes les opérations d'inventaire, de sauvegarde ou de valorisation. Un an plus tard, la Commission Scientifique des Archives du film, ou siègent les responsables des cinémathèques ainsi que
des historiens du cinéma ou des experts, a entrepris la coordination des actions de contretypage
du film nitrate. A plus longue échéance, son objectif pourrait être, selon des besoins actuellement
ressentis, de fai re respectar des normes de qualité propres à la conservation par les laboratoires
cinématographiques privés qui traitent les documents.
La diffusion du savoir technique serait incomplète sans son intégration dans des programmes
d'enseignement. Plusieurs cycles d'études lui consacrent une part relative: l'UER d'Art et d'Archéologie de I'Université de Paris I, I'Ecole Nationale de la Photographie d'Arles qui sensibilise ses élèves, avant tout destinés à être des créateurs, par une initiation à la conservation et à la restauration,
au cours de la troisième année. Mais l'innovation la plus importante demeure la création d'un diplême
spécifique de restaurateur-photographe à l'Institut Français de restauration des Oeuvres d'Art qui
allie recherche théorique et travaux pratiques au cours d'un cycle de 4 années, qui inclut chimie,
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histoire des matériaux photographiques, histoire de l'Art et qui s'achève par la rédaction d'un mémoire
pour l'obtention du Diplóme d'Etudes Approfondies en Restauration d'Oeuvres d'Art.
Si les principales aptians en matière de traitement technique peuvent être aisément caractérisées, le traitement documentaire en revanche reste marqué par une très grande diver~té
et par
un retard important. La piu part des fichiers répondent encere à des pratiques internes. Ouelques
expériences seulement correspondent à des projets aboutis:- le fonds ATGET afait l'objet d'un
catalogage collectif, réalisé conjointment par la Bibliothèque Nationale, le Service des Archives
photographiques et le Musée Carnavalet;- à I'Espace Départemental Albert Kahn,les fonds photographiques concernant plusieurs pays d'Asie, est consultable grace à un système informatisé
qui combine une base de données documentaire avec possibilité d'interrogation multicritères et
un vidéodisque haute-définition de 10.000 images. Pour le traitement de la totalité des collections,
7 vidéodisques sent prévus. Enfin, une aide très générale à la recherche documentaire est apportée
par la Documentation Française. Face aux demandes de plus en plus précises des chercheurs,
et au nombre croissant de collections photographiques, le service a crée la base de données
ICONOS qui fournit des renseignements aussi précis que possible sur une photothèque, qu'ils
seient de nature signalétique ou descriptiva, à partir d'une enquête réalisée en France auprès
de toutes les collections recensées. L'indexation effectuée par grandes séries de documents, aboutit
à la constitution d'un thésaurus de plus de 2.000 descripteurs matière. Dans le domaine du film,
ces inventaires sent encere en cours dans la plupart des institutions. Les analyses les plus fines
sent pratiquées par I'INA grace au système documentaire informatisé IMAGO 2: l'unité documentaire
est le plus souvent l'émission (parfois une partie d'émission ou un ensemble d'émissions). Les
feuilletons et les séries sent traités à deux niveaux de catalogage, celui de l'oeuvre et celui de
l'épisode. La norme française de catalogage des images animées a été adaptée aux documents
de télévision. L'analyse du contenu se fait au niveau du thème, de l'évènement ou de l'oeuvre
dans son ensemble; au niveau des images; au niveau des oeuvres interprêtées ou auxquelles
il est fait référence. L'indexation caractérise la catégorie d'émission, les thèmes principaux, les
images les plus significatives. Au total , le descriptif des documents comporte 45 champs. Par
ailleurs, ce travail s'effectue lars de la diffusion des émissions à l'antenne.
En conclusion et après ce rapide tour d'horizon des moyens mis en place en France pour
le traitement technique du patrimoine audiovisuel, l'image qui s'impose est celle d'une réalité riche
d 'expériences encere neuves, mais ou les applications concrètes ne sent pas encere généralisées. 11 est vrai que la conservation de ces nouveaux supports est coüteuse, mais du moins, force
est de constater que les solutions existent et sent désormais connues de tous.
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1. Les chaines privées demeurent en dehors de ce cadre réglementaire.
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LES IMATGES EN LA RECERCA I LA DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA URBANA
Albert Garcia Espuche
L:ús de les imatges en la recerca d'Història Urbana no ha assolit encara un grau de maduresa acceptable. Aquesta situació es produeix perquè, en una tradició investigadora basada en
els materials escrits, no és prou valorada la capacitat que tenen les imatges de generar resultats
valuosos, i perquè, en general, els fons públics d'imatges i les coHeccions particulars no han
despertat l'interès que es mereixen 1 •
Després del 1989, any del 150 aniversari de la proclamació de la invenció de la fotografia,
sembla que estem descobrint i valorant millor aquests materials, però que encara ens trobem
molt lluny de fer-ne un ús sistemàtic en la recerca 2• Caldrà aprofitar en el futur, amb profunditat,
el camp d'actuació que presenten les imatges, sobretot aquell camp que s'obria per a la Història
Urbana, el 1838, amb la realització del primer daguerreotip 3 .
La primera imatge captada per Daguerre va ser, precisament, una imatge urbana, la que mostra
la ja mítica visió del Boulevard du Temple, de París; i a Barcelona, el novembre de 1839, Ramon
Alabern fotografià també, en el primer daguerreotip fet a Catalunya, un fragment de ciutat, amb
la Llotja i els Porxos d'en Xifré. Des d'aquelles dates, els historiadors de la ciutat tenen l'obligació
d'aprofitar els materials de tot tipus que s'han anat produint. Aquí, en aquest breu text, no podem
pretendre sistematitzar-ne l'ús, sinó només plantejar algunes qüestions que sorgeixen del treball
de l'investigador amb les imatges urbanes.
Cap a la integració de les imatges en la recerca
Les possibilitats de les imatges en el món de la recerca són molt per sobre dels problemes
que es poden presentar a l'hora d'incorporar aquests documents a la investigació. Si ens movem
dintre de la Història Urbana Moderna, els problemes tècnics fonamentals rauen en el tema de
la fiabilitat dels documents visuals com a documents històrics. Efectivament, les vistes de ciutats
presenten seriosos problemes de fiabilitat: s'ha insistit sovint en aquesta qüestió i resulta fàcil de
trobar exemples que aconsellen treballar amb la màxima prudència si volem fer servir aquest
tipus de material per endinsar-nos en el coneixement científic de les ciutats".
L:ús d'aquestes fonts, sens dubte, ha de ser constantment contrastat amb el d'altres documents: es requereix la reconstrucció par~le
de la realitat física urbana pre-industrial a través
de les fonts escrites, per tal de confrontar-la amb la suposada realitat que ens mostren les vistes
de ciutats (Fig.1). Però, incorporats amb prudència, aquests documents poden convertir-se en
auxiliars útils per a l'estudi de la ciutat pre-industrial.
El problema de la fiabilitat, com és ben lògic, passa a ser molt menys important si entrem
dins la Història Urbana Contemporània. I això, bàsicament, gràcies a l'aparició de la fotografia
i de la imatge en moviment: en principi, la imatge fotogràfica no tradueix o interpreta, més o menys
fidelment, la realitat, sinó que és la realitat mateixa 5 .
Malgrat això, no sembla que, ni tan sols en aquests moments històrics favorables a l'ús del
material gràfic, s'hagin incorporat les imatges d'una manera sistemàtica i metodològicament seriosa
en la recerca d'Història Urbana. Són poques, efectivament, les vegades en les quals la fotografia
i la imatge en moviment, el material més valuós a partir del segon terç del segle XIX, s'integra
en la recerca d'una manera completa, amb el mateix nivell, dignitat i atenció que els altres documents que són a l'abast de l'historiador.
Massa sovint, les fotografies són mer acompanyament del text resultat de la recerca, són «iHustracions». Efectivament, les fotografies es busquen moltes vegades «a posteriori» i, fins i tot, les
busca algú aliè a la recerca, integrat només lateralment en el treball. Aquesta forma de procedir
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genera la incorporació de «documentalistes• limitats a l'estreta feina de localitzar imatges que
facin referència al text ja escrit i que permetin una presentació lluïda de la publicació acabada.
Així, un material tan important com el de les imatges deixa de passar, moltes vegades, per les
mans del propi investigador, i queda sovint més a prop del «grafista• que de l'historiador.
Les possibilitats, en canvi, que resulten de la integració de les fotografies en la recerca són
enormes en el camp de la Història Urbana. El material de partida, les imatges fotogràfiques, té
ja una important història al darrere: del daguerreotip al cinema, per no anar més endavant, tot
el material produït forneix una massa importantfssima d'informacions per a la investigació. I la
qualitat del material és d'extraordinari valor, conté un potencial impressionant per la recerca i ofereix una sèrie de dades enormement àmplia, tan àmplia com els temes que componen la pròpia
Història Urbana 6 • Una cosa ben lògica, perquè l'objecte de les imatges urbanes és l'objecte ben
ric i complex de la Història Urbana: la ciutat.
Un examen succint d'una fotografia prou complexa d'un espai urbà qualsevol permet de ressenyar alguns dels temes analitzables.
Pel que fa a «Urbanisme i arquitectura» és possible d'estudiar el grau d'urbanització i densificació (volum construït, solars buits...) o l'edificació (tipologia, datació...). Quant a «infrastructura,
equipaments i moblament urbà• és possible d'analitzar la pavimentació (calçada, voreres, parterres...), la plantació d'arbres, la instal·lació elèctrica (cablejat, línies de tramvies...), la instaHació
telefònica, el clavegueram, els bancs, fanals, urinaris, quioscos... Sobre «ÚS de l'edificació» és
factible d'analitzar l'ocupació de les plantes baixes (comerços, magatzems, habitatges...), dels
pisos (oficines, pensions, habitatges...) o dels edificis sencers. En el tema «transport i locomoció»
tenim la possibilitat d 'estudiar tots els tipus de vehicles, des dels carros fins als automòbils, des
dels vehicles privats fins als públics. Sobre «Comerç i treball• és factible d'analitzar els tipus de
botigues, els aparadors i l'ocupació de les voreres amb articles per a la venda, els rètols, la venda
ambulant, el treball a l'exterior, els tipus d'empreses i despatxos, la indumentària de treball ... Quant
a la resta de la ccvida quotidiana» és possible estudiar els treballs domèstics (costura, rentat, estesa
de roba ...), les relacions al carrer, l'ús dels balcons i dels terrats, la indumentària... I pel que fa
a determinats ccelements culturals>>, hi cap la possibilitat d'analitzar les façanes dels teatres, els
cinemes, els locals importants i llurs decoracions...(Fig.2). Sens dubte, en una fotografia d'ambient
urbà es pot anar molt més enllà de l'estudi de les edificacions.
Cada un del temes que apareix a la fotografia és una pregunta, un repte. Tota l'enorme massa
d'informació està demanant de ser analitzada i planteja gran nombre d'interrogants, de tal manera
que explicar tot el que mostra una fotografia és una tasca enorme.
Els punts de partida bàsics per a un ús profitós de les fotografies són la identificació i la datació, que són feines en què poden intervenir molt diversos factors i que impliquen el domini de
temes d'història de la ciutat i també d'altres.
El coneixement dels fotògrafs i de les tècniques emprades, per exemple, és un element important
de cara a aconseguir una datació correcta. Conèixer l'obra d'un fotògraf determinat, l'evolució
produïda en el seu treball, els canvis, fins i tot, de domiciliació del taller, pot ajudar a datar amb
precisió les fotografies 7 . Però no sempre aquestes informacions, suposant que el fotògraf sigui
conegut, són sabudes o fàcils d'obtenir. De fet, tot allò que resulta habitual en el cas dels pintors
esdevé més complicat en el dels fotògrafs, en funció de la manca d'informació i d'estudis sobre
uns homes menys considerats des del punt de vista de la creació.
Identificar i datar les fotografies esdevenen processos complexos on la pròpia riquesa del
contingut de la fotografia ajuda a obtenir resultats. Com més elements apareixen a la imatge, més
fàcil resulta d'identificar-la i datar-la, i és, de fet, el coneixement aprofundit de la ciutat el que per-
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met d'explotar at màxim les informacions fotogràfiques. Podem dir que, en certa forma, només
veiem el que ja sabem, i que una imatge resulta muda fins que és analitzada per algú amb coneixements prou amplis sobre allò que la imatge mostra (Fig. 3). En aquest sentit, és clar que de les
fotografies més riques de contingut difícilment en pot fer un estudi exhaustiu un sol especialista,
en funció d'aquella riquesa de temes possibles abans esmentada: el que resulta més important
de tes fotografies no és ta seva primera publicació, el seu caràcter d'inèdit, sinó el nivell de profunditat en l'anàlisi del seu contingut.
La integració de la fotografia en ta recerca passa essencialment per l'ús encreuat de tota mena
de coneixements i de fonts documentals d'Història Urbana, amb la fotografia com a element articulador. Per a la identificació i la datació resulta absolutament bàsic el coneixement del creixement urbà general (plànols històrics, plànols de nova creació) i, encara més, el coneixement de
la construcció de ta ciutat (edificis, infrastructures, moblament urbà... ).
L:estudi contrastat de plànols generals o parcials de la ciutat i de fotografies urbanes permet
identificacions i datacions molt acurades. Situar el punt de vista de la fotografia sobre el plànol,
per exemple, permet de definir correctament tot et camp de visió, d'ubicar amb precisió a l'espai
cartogràfic cada un dels elements del paisatge urbà que recull ta imatge i, per tant, d'identificar
adequadament aquests elements. Sense aquesta tècnica resulta moltes vegades difícil de situar
els objectes en els diferents nivells de profunditat i en els angles correctes de visió (Fig.4). Amb
ella, resulta més fàcil d'entendre tot allò que veiem, descobrir les zones «fosques», tapades per
objectes situats en primer terme, comparar i «sumar» imatges complementàries, etc.
L:anàlisi dels elements que conformen la construcció de la ciutat, la seva transformació, resseguida en detall, és la que, en el següent nivell d'aproximació i a partir dels permisos municipals
d'obres, dóna una major precisió. És possible, efectivament, de realitzar identificacions i, sobretot, datacions molt precises a partir del coneixement aprofundit dels permisos d'obres i dels ritmes detallats de creació d'infrastructures.
Podem reconèixer edificis presents a tes imatges i fer servir, per establir la data de les fotografies, ta d'inici i acabament de les obres d'aquests edificis. Disposem en els permisos municipals,
efectivament, d'aquestes dues fites cronològiques que permeten, si confrontem amb ta fotografia, datar-la com a anterior a l'edificació realitzada durant la construcció, o efectuada una vegada
acabat l'edifici.
Però podem arribar a emprar també les fites cronològiques que subministren tes diverses
vicissituds per les quals passen els edificis abans de construir-se i una vegada construïts. En
efecte, l'enderroc de l'edifici anterior, si existeix, la construcció de la tanca o les petites o grans
reformes posteriors al final de les obres van creant punts cronològics de referència per a una
datació exacta. En aquesta línia, un buidat adequat dels expedients d'edificació dels arxius administratius i una informatització correcta de les dades extretes són les millors armes per afrontar
ta datació de fotografies urbanes: és aquest, segurament, el camp encreuat d'anàlisi que pot
oferir millors resultats.
Altres recolzaments, sens dubte més laboriosos i menys sistematitzables, en funció de la dispersió de les informacions, provenen de ta presència d'anuncis i establiments comercials a les
fotografies. És possible d'estudiar guies comercials i notícies de premsa per obtenir dates d'aparició de nous productes o de noves marques comercials, per conèixer la inauguració de nous
locals o la reforma dels existents, etc.; dintre d'aquest camp d'anàlisi, un fet tan insignificant com
la instat-lació d'un nou tendal pot resultar útil per aconseguir una datació exacta.
Però, a més, hem de tenir en compte que un bon nombre de fotografies urbanes està realitzat per cases comercials que volen «publicitar-se» fent aparèixer la seva seu en una imatge que
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mostri una ubicació de prestigi a la ciutat. En aquests casos, resulta imprescindible conèixer la
història de la companyia comercial per datar amb exactitud la fotografia.
En general, a partir de cada un dels temes presents en una fotografia que anunciàvem més
amunt, és possible d'establir punts de referència que, d 'una manera més o menys senzilla, permetin datar les imatges. En els vehicles, per exemple, tramvies i automòbils assenyaladament,
tenim un d'aquests elements relativament còmodes per a la datació: efectivament, la notable acceleració amb la qual es produeixen els canvis en el transport (models, línies comercials...), sobretot en determinats moments clau, faciliten enormement, a partir d'un coneixement exhaustiu de
la matèria, una datació afinada.
Identificada i datada, la fotografia dóna aleshores, en un procés iteratiu enormement ric, informacions sobre multitud d'elements presents en la imatge i que no resultava fàcil de situar, abans
de la identificació i datació, ni en l'espai ni en el temps. A partir d 'aquí, l'ordenació cronològica
de sèries de fotografies d'un mateix espai de la ciutat i la comparació d 'aquests materials amb
la realitat urbana existent proporcionen elements d'estudi d'un gran valor.
És a partir d 'aquest domini del material visual que l'explotació dels continguts de les imatges
pot ~end
i r a ser completa: una fotografia identificada, datada i ben analitzada esdevé base irrefutable per a l'estudi d'una multitud de fenòmens i processos urbans captats a les imatges.
En funció de les grans possibilitats que les imatges presenten de cara als estudis d'Mistòria
Urbana, la creació de centres d'imatges resulta absolutament inexcusable i així ho han entès
ciutats com París: la Vidéothèque de Paris és un centre que, a més d 'assolir altres objectius, resulta
un instrument imprescindible per a tot aquell qui vulgui estudiar el París posterior a l'aparició de
les imatges en moviment s.
De la «mentida artística» a la «mentida tecnològica»?
Bàsicament és cert que la fotografia, per comparació amb tot el món d 'imatges anterior, és
la realitat o, almenys, una part de la realitat s. Però això, com sabem , no és del tot cert, i no ens
referim a la inevitable parcialitat en la tria i repetició dels temes fotogràfics, ni a la indubtable subjectivitat de l'obra del fotògraf, sinó que estem pensant en quelcom molt més dràstic: la manipulació de la fotografia.
La més coneguda de les manipulacions de les fotografies és aquella que es produeix des
del poder: no sempre és fàcil descobrir les manipulacions polítiques de les imatges, però, de
fet, hauríem d'estar permanentment en guàrdia davant de la intenció dels poderosos d'aparèixer,
ells i la seva circumstància, no tal com són sinó com volen fer veure que són 10.
Si aquesta és la falsificació més perillosa des del punt de vista de la societat, altres manipulacions resulten igualment preocupants des del punt de vista de la recerca històrica: les que provenen de l'ús comercial de les imatges i del món de la publicitat. Efectivament, aquests són camps
d'alteració de les fonts documentals molt més inofensius, però, sens dubte, més amplis i, això
no és menys important, cada vegada més estesos.
En el mateix inici de la producció d 'imatges fotogràfiques destinades a ser comercialitzades,
apareixen ja elements de distorsió de la realitat. Els enquadraments tenen una intencionalitat clara
i mostren la realitat però no tota la realitat: apareix només la veritat convenient. En els gravats
realitzats a partir de daguerreotips, sorgeixen més clarament els problemes: els gravats es converteixen en una interpretació «artística», en què són eliminats aquells elements i detalls que, segons
els autors, fan baixar la qualitat de la «Vista». En aquests casos, d'una manera encara més flagrant, no apareix tota la realitat.
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La deformació que prové del món de la publicitat, però, és més greu: és una alteració més

despreocupada i més estesa. No resulta difícil trobar, ja en les fotografies de principi de segle,
retocs dirigits a dignificar, a embellir, a fer ressaltar elements que volen ser publicitats amb les
imatges. Així, desapareixen de les fotografies parts dels edificis poc vistoses o apareixen rètols
inexistents que valoren allò que ha de ser «Venut».
I quan l'objectiu de la fotografia deixa de ser el de plasmar la realitat, o una realitat embellida,
i passa a ser el de cridar l'atenció sobre algun dels elements fotografiats, els problemes poden
multiplicar-se: els muntatges de fotografies panoràmiques, per exemple, ja no es fan amb la mateixa
cura, amb el mateix interès per reproduir fidelment la realitat (Fig.S). En aquests casos, la deformació és més gran perquè no solament no es mostra tota la realitat, sinó que tampoc apareix
només la realitat.
La incorporació recent de tecnologia capaç de modificar, amb moltíssima eficàcia i de forma
difícilment detectable, imatges fixes i, fins i tot, imatges en moviment, ha multiplicat el problema
de l'alteració de les imatges fins a convertir-lo en una qüestió que ha de preocupar, ara més que
abans, els investigadors i els arxivers. La perfecció amb la qual es fa la modificació de la imatge
i la difusió amplíssima que aquestes imatges obtenen en els mitjans de comunicació actuals plantegen problemes de fiabilitat, que s'aguditzaran en el futur (Fig. 6).
Necessitaran les fotografies arxivades a partir d'ara un «Certificat de no manipulació•? En tot
cas, potser no és massa exagerat dir que, en un cert grau, hem passat de la «mentida artfstica»
de les vistes a la «mentida tecnològica» de la publicitat.
Elements per a la difusió: la màgia i la necessitat de les imatges
En el món de la museologia relacionat amb la Història Urbana, resulta impossible pretendre
plantejar difusions que comptin només, o bàsicament, amb objectes. Tota la ciutat és l'objecte
d'estudi de la Història Urbana i, per tant, la dimensió del tema i de les relacions complexes que
es generen i, evidentment, la dimensió dels propis objectes d'estudi fan del tot impossible pretendre una aproximació museològica i museogràfica tradicional. Un «Museu Matisse» sense «Matisses» és impensable. Un Museu d'Història de la Ciutat, en canvi, no pot presentar directament,
en els espais tancats de la institució, el seu objecte d'estudi; i és també complicat, molt costós
i irrepetible per tots els espais urbans i tots els moments històrics, crear models a escala que
mostrin l'evolució dels diferents fragments de la ciutat.
En la difusió dels temes d'Història Urbana Contemporània, és a dir, en els corresponents muntatges permanents o efímers dels museus d'història de la ciutat i, en general, en les «exposicions»
de tema urbà per aquest període, les imatges poden acompanyar i/o substituir els «Objectes-,
que són els punts d'interès i els suports essencials en altres museus o en altres tipus d'exposicions.
Aixf les coses, s'ha de dir que aquest ús imprescindible de les imatges en la difusió d'Història
Urbana Contemporània presenta possibilitats enormes. Sabem que el tema de la imatge, com
a tema autònom, és capaç de generar l'existència de museus especialitzats, molt especialment
brillants en el cas de la imatge en moviment: els museus que expliquen /a imatge resulten altament atractius 11 • No és per tant difícil de deduir que en els muntatges d'Història Urbana, en un
món progressivament dominat per la imatge, sigui molt rendible, des del punt de vista de la difusió, l'ús dels materials visuals.
·
Aquests materials permeten presentacions que es poden realitzar amb tècniques que van
des de les més tradicionals fins a les més actuals. Així, és possible fer ús de muntatges basats
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en l'estereoscòpia, que mantenen viva la màgia del moment en què van ser produïdes les imatges i que sedueixen precisament per la seva directa i meravellosa simplicitat; o muntatges recolzats en les tècniques més sofisticades d 'animació de fotografies 12.
En aquest sentit, s'ha de dir que, recentment, han quedat substancialment multiplicades les
possibilitats dels muntatges creatius a partir d'imatges fixes i d'imatges en moviment, mitjançant
l'ús de tecnologia «de punta)), tecnologia de manipulació de les imatges que es troba en constant evolució i perfeccionament i a la qual s'ha d'augurar un futur progressivament espectacular.
En definitiva, és ben evident que, a l'hora de realitzar difusió en el camp de la Història Urbana,
resulta del tot imprescindible comptar amb la màgia de la imatge, des de la presentació senzilla
de les velles postals fins a l'ús espectacular de les tècniques de transformació.
Però si l'ús de les imatges ha estat incorporat sistemàticament durant la recerca, les fotografies podran ser no només iHustració brillant de les explicacions, sinó fil conductor bàsic de les
tesis presentades.

NOTES
1. Un desinterès semblant envolta l'ús dels plànols, històrics o de nova creació. Vegeu: Garcia Espuche, Albert; Guardia Bassols, Manuel: «Els usos del plànol: la riquesa a la Barcelona del XIV•. L:4venç, núm. 64, Barcelona, 1980.
Si entrem en el món editorial, el factor econòmic no deixa de tenir el seu pes a l'hora de fer servir els materials
gràfics. En els treballs d'Història Urbana, aquest material resulta essencial, inseparable del text i és absolutament
obligat de publicar-lo conjuntament amb les explicacions escrites. Aquesta és una dificultat afegida, en funció del
cost de publicació de les imatges, de cara a establir, progressivament, l'ús habitual d'aquests materials en la recerca
d'Història Urbana.
2. L'exposició i catàleg Paris et fe daguerréotype (Paris-Musées, París, 1989), suposa un treball magnffic de recopilació
i documentació de daguerreotips parisencs, i d'estudi de la pròpia tècnica. No entra, però, en cap anàlisi d'història
urbana a partir dels extraordinaris materials recopilats.
3. En els primers daguerreotips el temps d'exposició ha de ser llarg i, per tant, l'objecte preferit pels autors és la ciutat
i la seva arquitectura, el món immòbil que constitueix l'escenari de la Història Urbana.
4. Vegeu: Schmitt, Michael. «Las vistas de ciudades como fuentes para la historia urbana. Mas arte que fidelidad en
la representación». Universitas, vol. XXII, n. 4. Stuttgart, juny 1985.
De tota manera la qualitat de les vistes pot ser considerable: des dels molts casos precoços a les ciutats italianes
del segle XVI, fins als magnffics exemples de la segona meitat del segle XIX a Europa (entre els poc coneguts,
per exemple, els magnffics treballs de Vincence Morstadta a Praga ) o a Amèrica (per exemple, les extraordinàries
vistes tardanes de Charles Parsons de Sant Louis, 1874, o de Chicago, 1892).
5. Deixem ara de banda les diferents «distorsions- de la realitat produïdes per la fotografia i els fotògrafs.
Una visió de la ràpida acceptació de la nova tècnica com a captadora de la realitat a: Mondéjar López, Publio.
Las fuentes de la memoria. Fotografia y sociedad en la España del siglo XIX. Lunwer9 Editores, 1989. Aquesta nova
possibilitat de captació de la realitat genera molt aviat una entusiasta producció d'Aibums de fotografies enormement valuosos per a la Història Urbana. En el cas de Barcelona, per exemple, sobresurten 1:4/bum fotografico de
los monumentos y edificios mas notables que existen en Barcelona, con su co"espondiente descripción, arreglada
por F. J Alvarez. Tipografia de L. Obradores i P. Solé. Barcelona, 1872 i el recull Bellezas de Barcelona. Relación
fotografiada de sus principa/es monumentos, edificios, calles, paseos y toc/o lo mejor que encierra Ja antigua Capital del Principado. Editors: Vives, enquadernador; Martf, fotògraf. Barcelona, 1874.
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6. Només cal recordar aquí l'extraordinari valor de les panoràmiques. Les millors entre les primeres panoràmiques
urbanes són els daguerreotips obtinguts per Friedrich von Martens, a París, a l'inici dels anys quaranta del segle
passat, gràcies a la cambra panoràmica de la seva invenció. El seu interès per la història de la ciutat és enorme
i no només des del punt de vista del seu estudi. Shelley Rice arriba a dir: •Par les informations historiques qu'elles
apportent. ces vues panoramiques son inestimables. Mais par leur façon d'appréhender la ville comme un tout.
d 'en saisir les diverses relations internes. de réunir les monuments et les particularités naturelles qui forment ansemble un organisme social vivant, elles préfigurent la conception globale de Paris qui allait inspirer l'urbanisme du
baron Haussmann quelques années plus tard• (vegeu: Rice, Shelley: •Paris en daguerréotypes: un moment et non
un lieu•, a Paris et fe daguerréotype, op. cit. pg. 20. En tot cas, no podem oblidar que. abans d'aquestes panoràmiques, van tenir una presència molt important els panorames pictòrics, amb teles de fins a 20 x 100 metres. Era
aquest un espectacle present a París des del 1799, i el propi Oaguerre, que en aquesta matèria era deixeble de
Prévost, disposava d'un panorama a París Oncendiat precisament el 1839) (vegeu: Benjamin, Walter: Parigi, capitale del XIX secolo. Giulio Einaudi editora, Torino, 1986).
7. En el cas dels fotògrafs barcelonins convé saber, per exemple, que molts d'ells es van traslladar a l'àrea de la plaça
de Catalunya cap a final del segle passat. Si a les fotografies consta el domicili del fotògraf al costat del seu nom
(pràctica habituaQ, aquest trasllat marca una referència cronològica per la datació. Vegeu, per aquest tema del
coneixement dels fotògrafs: Fariñas, J.; Gil, A.; Naranjo, J.: La recerca fotohistòrica. L.:Avenç, 116, Ouny 1988), pp. 48-51.
8. La Vidhéotèque de Paris funciona des del febrer de 1988, permet de visionar tota mena de materials en els quals
París apareix com a protagonista o com a objecte passiu i és presentada com una •mémoire vivante de la Capitale-.
9. En Història Urbana, de fet, resulta bàsic d'analitzar la •parcialitat• de la realitat mostrada per les imatges. Les imatges de ciutats i també les fotografies fan aparèixer determinades •realitats», determinats punts de vista i determinats
espais privilegiats. L'exemple més clar de distorsió el proporcionen els primers daguerreotips: en ells, fins l'aparició
de les «instantànies-, només resulta visible tot allò que no es mou. Els espais poc iHuminats, a més. són difícils
de captar, de tal manera que els carrers estrets no apareixen en aquestes imatges. Però la •Selecció• no només
és tècnica: aquests carrers són els que no interessa fotografiar. són els més sòrdids, els menys interessants. Els
interessos comercials o de propaganda poden ser més decisius que els problemes tècnics. A la Barcelona posterior a la segona meitat del segle XVI, una vegada la façana marítima ha estat «acabada•, el punt de vista quasi
únic, •Oficial•, per mostrar la ciutat és des del mar. Entrats en el món de la fotografia, són quasi sempre els mateixos
espais els que són captats per la cambra. Aquestes •deformacions• informen sobre el caràcter dels espais i sobre
la «imatge dominant» de la ciutat.
10. Vegeu el catàleg de l'exposició «les fotografies qui falsifien l'histoire•, organitzada al Musée d'Art Modern de la
Vil/e de Paris per Alain Jaubert, l'any 1986.
11. Només cal recordar l'interès del American Museum of the Moving Image, a Nova York, o del Museum of the Moving
Image, a londres.
12. L'exposició El Quadrat d 'Or (La Pedrera, juny-novembre 1990) és el resultat d'una recerca en la qualles fotografies
han tingut un paper essencial (vegeu el catàleg: Garcia Espuche, Albert. El Quadrat d'Or: centre de la Barcelona
modernista. La formació d'un espai urbà privilegiat. Olimpfada cultural i Lunwerg Editores, Barcelona, 1990). El
muntatge de la mostra està basat en l'exposició de tot el material fotogràfic emprat, però suposa també un esforç
en el sentit d'integrar tècniques tradicionals i tècniques •de punta• que exploten les possibilitats •comunicativesde les imatges (panoràmiques, estereoscòpia, vídeo, animació d'imatges).
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1. Si comparem els dibuixos del setge i as~
a Barcelona, realitzats per Joseph Rigaud el1714 i gravats per Martin Engelbrecht el1721, i les informa·
cions procedents del cadastre borbònic de 1716, podrem comprovar que la ciutat que apareix en els gravats és més calta• que la ciutat real. Els treballs
realitzats «in situ- són acabats i retocats en els tallers de cara a obtenir uns millors efectes estètics.
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2. Aquesta fotograf¡,a de l'àrea de la Ronda de Sant Antoni de Barcelona, de la segona dècada del segle XX, és un bon exemple per constatar la
gran quantitat de temes que es poden estudiar en una imatge urbana de qualitat. Entre una infinitud de detalls, és possible de llegir dates de final
d'obres en els edificis, descobrir la installació telefònica per sobre de les cases, constatar l'existència de parterres.en les voreres o reconèixer la famosa
Tintoreria Gallard.
Postal editada per Àngel Toldrà Viazo.

3. Saber que l'edifici en construcció a l'esquerra de la imatge és el Café Colón és bàsic per datar aquesta fotografia de la part baixa del passeig
de Gràcia, realitzada el 1897.
Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona.
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4 a. La plaça de catalunya cap a 1874.
Fotografl8 de Martí a Be//ezas de Barcelona , 1874
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4 b. La plaça de Catalunya i el passeig de Gràcia el 1873.
Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona.
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4 c. Situació en el plànol de Barcelona de 1870 (Servicio Geogréfico del Ejército núm. 119) dels punts des dels quals es van prendre les dues imatges
anteriors i definició de les àrees fotografiades.
La reconstrucció ajuda a reconèixer cada un dels elements urbans i a assegurar que es tracta d'imatges pràcticament contemporànies d'un mateix
espai: els edificis del Prado Catalijn i la Casa Gibert queden fora del camp de visió a la foto 4b.
1. Punt de vista figura 4 (des de la casa Portusach, Rambles-P~
• 2. Punt de vista de la figura 5 (des de plaça de Catalunya-Fontanella) • 3. Plaça
de Catalunya · 4. Passeig de Gràcia · 5. Casa Gibert • 6. Sal6n Novedades • 7. Prado Catalan • 8. Casa Joan Font

5. Fotografia de la plaça de Catalunya, entre 1903 i 1905, que formava part del fullet publicitari Sowenir del Gran Hotel Colón. L:autor ha valorat l'edifici
publicitat afegint unes lletres en el tendal. Però a més, per ajustar una panoràmica formada per diverses fotografies i com que el que interessava era
ressaltar la ubicació de l'hotel i no tant obtenir una imatge fidel, el fotògraf ha fet retocs importants: el segon edifici des de la Ronda de Sant Pere
no existia i en el xamfrà portal de l'Àngel-Fontanella s'hi han afeg~
quatre cases. El centre de la plaça també està modificat.
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6. Una vegada produïda la modificació m~jançt

les tècniques més sofisticades, no resulta fàcil saber quina és la fotografia original.
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EL VALOR DE LA IMATGE EN LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL
Santiago Riera i Tuêbols
Imatge i Revolució Industrial
Que l'art i la tècnica no són fenòmens aliens un a l'altre, sinó que, al contrari, es troben intensament interrelacionats, és quelcom que avui ja no és discutit. Des que, per citar una obra clàssica, Klingender va escriure Art and the Industrial Revolution 1, molts s'han vist atrets pel tema
i han afegit, a la lúcida visió de Klingender, nombrosos aspectes i interrogants fins aleshores ni
albirats, així com, també, algunes contestes enriquidores tant a les velles preguntes com a les
noves tot just plantejades. En l'actualitat, podem assegurar que el tema és vist i tractat per molts
amb interès creixent.
Nosaltres, avui voldríem començar recordant l'obra de Joseph Wright (1734-1797), el primer
pintor professional que es va interessar de forma explícita per l'esperit de la Revolució Industrial
que es desenvolupava a Anglaterra, l'essència de la qual va saber expressar amb encert i amb
força. La seva obra és paradigmàtica en expressar de manera admirable la transformació del
milieu natural en milieu technique 2 .
Wright va pintar rostres i figures d'inventors i empresaris, entre els quals Arkwright, Stutt i Crompton; va pintar escenes científiques -Filòsof durant una conferència sobre el planetari amb una
làmpada all/oc del sol i el famós Experiment amb un ocell en una bomba pneumàtica- però
així mateix, pintà estampes de la transformació que estava vivint, és a dir, de l'aparició d 'un nou
mode de producció i d'una nova manera de viure: La forja (1771); Una forja de ferro vista des
de l'exterior (1774), quadre que va ser propietat de Catalina de Rússia, o Vista de Cromford, prop
de Matlock (1783) , on les finestres iHuminades d'una factoria centren l'atenció de l'espectador
en una nit ennuvolada de lluna plena, juxtaposant d'aquesta manera la subjectivitat artística amb
la realitat industrial que s'estava imposant 3 .
És obvi que hi havia hagut antecedents i que, per una altra part, l'exemple seria imitat posteriorment. Cal només recordar, del mateix escenari anglès: Vista de les explotacions de Coalbrookdale (1758) de Thomas Smith Derby; Navegació surant a l'aire (1795) on l'artista Thomas Stothard
ens pinta un vaixell que passa per sota d'un pont mentre que un altre vaixell llisca pel pont que
en realitat és un canal, en el context d'una dualitat realitat-fantasia pròpia del temps: tot el que
avui és una fantasia demà pot ser -serà- una realitat. D'altra banda, Vista del pont de ferro
(de Coalbrookdale) presa des de la vora de Madeley del riu Sevem (1788), capta per a la posterioritat el primer pont de ferro del món. Tanmateix, si hem volgut esmentar en primer lloc Wright,
i l'hem coHocat en lloc prominent, ha estat perquè la seva atenció al milieu technique no va ser
ni casual ni esporàdica, sinó que va constituir el tons essencial de la seva obra.
Emperò, no és la nostra intenció fer una història ni un assaig històric sobre les relacions artindústria sinó tan sols palesar, ja d'entrada, que la pintura ahir com la fotografia avui, junt a les
iHustracions dels llibres tècnics i les obres artesanes, han estat - i ho segueixen essent- eines
imprescindibles i inapreciables en l'estudi del desenvolupament tecnològic i industrial.

La fotografia
Quan, aprofitant els treballs de Niepce, Daguerre posava a punt el daguerreotip (1839) , no
feia més que inventar un procediment per captar la Naturalesa amb una fidelitat i precisió fins
aleshores impensable. No cal dir que en el sentit de captació precisa, que s'aniria perfeccionant
en el devenir dels temps, era molt més perfecte que la pintura detallista que havia intentat - i
ho seguiria intentant-, fer el mateix.
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Durant la guerra de Crimea i la guerra de Secessió dels EUA es va remarcar de manera pregona el valor històric de la fotografia -la campanya de Mathew Brady en el segon dels esdeveniments esmentats es va fer famosa- perquè permetia veure, des de molt lluny, els detalls de les
batalles i els avatars militars, així com el rostre i la figura dels protagonistes. El valor històric de
la fotografia, ni que fos a partir de les conteses bèHiques, va començar a ser considerat. Avui,
contemplem la fotografia com una eina imprescindible en l'Arqueologia Industrial.
Arqueologia Industrial
No és el moment ni el lloc adequat per efectuar una disquisició teòrica sobre Arqueolog ia
Industrial. En primer lloc, perquè el tema que tractem dins les Jornades «la imatge i la recerca
històrica» pressuposa el coneixement previ de l'essència d'aquesta matèria i, en segon , lloc perquè d 'ençà d'aquelles jornades celebrades a Bilbao l'any 1982, que encetaven el conreu d'aquest
camp al País Basc, a Catalunya i a l'Estat espanyol, s'han fet i s'han dit moltes coses: algunes,
ben fetes i ben dites; d'altres, la majoria, mal dites i, sobretot, mal fetes. Amb tot, hom pot assegurar que el patrimoni material, i, concretament, l'industrial, ha tingut una presència notable tant
en els medis inteHectuals i universitaris com en els mitjans de comunicació. Per tant, el ciutadà
ha tingut ocasió de familiaritzar-se amb la matèria i els problemes que comporta.
Tanmateix, perquè les experiències fossin positives, ha faltat la reflexió teòrica, el marc teòric
on encabir-les. Hi ha hagut tanta pressa en alguns afers de conservació o d'enderrocament, en
aquest segon cas d'anihilament irreversible, sotmetent les decisions a pressions pragmàtiques,
polítiques i àdhuc personals, que cal aturar-se i reflexionar-hi. Aquests fets desgraciats, ocorreguts més sovint del que fora desitjable, han desorientat l'opinió pública. Ens trobem, doncs, que
per una part l'opinió pública s'ha familiaritzat amb els problemes inherents a l'Arqueologia Industrial, dins dels quals cal contemplar els que fan referència a la conservació del patrimoni industrial , però per una altra part, actuacions desgraciades l'han deixada o bé mal informada o bé,
en el millor dels casos, perplexa.
Si ens decidim a explicitar, malgrat tot, el que entenem per Arqueologia Industrial: «el camp
de coneixement referit a la investigació, estudi i classificació i, en alguns casos, conservació d'edificis,
màquines i objectes industrials (és a dir, conservació del patrimoni industrial) 4 , sense limitació
cronològica -malgrat la tendència de molts estudiosos a centrar l'atenció exclusivament en la
protoindustrialització i la industrialització-, llavors se'ns fa evident -hauria de fer-se'n- que perquè l'Arqueologia Industrial pugui assolir les fites inherents a la seva pròpia essència requereix
l'establiment d'una metodologia que, al nostre entendre, hauria de presentar unes característiques concretes: exhaustivitat, pluridisciplinarietat, presència i persistència de criteris científics establerts a priori; tot amb la finalitat de realitzar l'examen i l'estudi de les màquines i els indrets de
producció, i/o relacionats amb la producció, de manera que permetin l'organització i sistematització de la recerca així com dels seus resultats.
D'altra banda, de tot el que hem dit sobre l'Arqueologia Industrial es pot deduir, lògicament,
que el significat de la imatge en la recuperació del patrimoni industrial, sempre dins el context
general de relació entre imatge i recerca històrica tractat en aquestes Jornades, i, en concret,
el derivat de la fotografia sobre el qual centrarem més endavant l'atenció, esdevé, sens dubte,
enormement valuós.
Centrats en el tema que constitueix el nucli d'aquesta dissertació -la imatge i la recuperació
del patrimoni industrial- és obligat parlar de classes de restes materials, primer, i d 'informació
gràfica, després.
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Pel que fa a les categories de restes materials -edificis, instal-lacions, habitatges, tant d'obrers
com de dirigents o amos. obres de caràcter públic (túnels, ponts, etc.} i, en un segon apartat,
màquines i estris- cal considerar les següents classes:
a) restes materials desaparegudes;
b) restes materials en procés de degradació i, per tant, de desaparició;
e) restes materials en ús (actualitzat o no);
d) restes materials preservades i recuperades: 1/ per a l'ús pel qual havien estat projectades;
21 per a altres usos.
Si atenem a les classes d'informació gràfica que hom pot emprar, establirem quatre grans
grups cadascun dels quals pot fer referència a cadascuna de les classes de restes materials que
acabem d'enumerar:
a) fotografies;
b) peHícules i/o vídeos;
e) informació gràfica tècnica (croquis, plànols, etc.}
d) dibuixos, gravats i pintures.
No caldria afegir que qualsevulla d'aquestes informacions gràfiques pot ser complementada,
i ho ha de ser tant com sigui possible, amb la informació escrita i el testimoni oral. D'altra banda,
la informació gràfica és imprescindible no tan sols en l'estudi de les restes materials sinó en el
procés més pragmàtic que ens ha de menar a la difícil decisió de què és el que cal conservar.
Perquè, cal conservar-ho tot?

Què és el que cal conservar? 5
La conservació per la conservació és una utopia? Tanmateix, no conservar res o fer-ho seguint
criteris no científics és salvatgisme cultural. És obvi, doncs, que cal assolir un equilibri, per tal
d 'arribar a saber què és el que s'ha de servar -una altra qüestió és com- i, lògicament, establir
una metodologia científica que ens dugui a solucions científiques i racionals.
Arribats en aquest punt. creiem d'interès establir els criteris a considerar per tal de poder
prendre decisions acceptables en el moment oportú.
D'antuvi és indispensable un inventari, tant de les restes materials desaparegudes com de
les existents. En realitat, l'òptim seria un inventari segons les categories establertes més amunt.
I, no caldria dir-ho, tan complet com sigui possible. Seria convenient fer-lo per localitats, agrupar
les dades per comarques i, finalment, reunir tota la informació en un inventari nacional.
Tot seguit, caldria iniciar un estudi de cadascuna de les restes inventariades. És_obvi que
aquesta etapa exigeix una programació pel que fa a les prioritats, ja que és fàcilment comprensible que un inventari ben fet pressuposa una llarga llista d 'edificis, obres públiques i màquines
que requereix molt de temps per ser estudiat exhaustivament. Aquesta etapa de l'estudi és essencial.
En aquest punt creiem d 'interès precisar els criteris bàsics que han de ser considerats, ja que
seran ells precisament els que decidiran el veredicte final:
a) criteris geogràfics i, sobretot, històrics; els segons, per obvis, no cal precisar-los; en canvi ,
els primers, els geogràfics, poden ser més decisius del que es pensa. (Així, el fet que un edifici
de determinada tipologia sigui singular en una comarca pot decidir la seva conservació, mentre
que la decisió podria ser ben bé una altra si el mateix edifici es trobés en un altre indret on abundessin els de la mateixa tipologia).
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b) criteris artístics i estètics. Com exemple paradigmàtic c itarem el pont de Triana a Sevilla,
en el qual aquests criteris han estat decisius i han condicionat les obres de reforma per adaptarlo a les sobrecàrregues actuals;
e) criteris arqueològics, car una obra és molt més apreciada com més autèntica és i menys
manipulada ha estat.
d) criteris tecnològics, que poden anar des de la valoració de l'estructura metàHica emprada
en un pont fins a la de la mecànica d'una màquina destinada a efectuar una operació determinada en un procés productiu;
e) criteris simbòlics amb caràcter polític o sociològic. Per exemple, una fàbrica pot ser el símbol d 'un barri perquè s'hi va dur a terme una vaga reivindicativa que va tenir un final feliç. Un
altre exemple actual: el míting que es va fer a Les Arenes amb motiu de la vaga de cela Canadenca» dóna a aquesta plaça de braus un simbolisme político-sociològic evident. Igual es pot
dir d 'una màquina: una selfactina té també un significat polític perquè el seu ús va provocar a
Barcelona una vaga general que constitueix un dels capítols més importants del moviment obrer
català;
f) criteris d 'ús, que fan referència a l'ús present i a l'ús futur. Aquest punt està íntimament
relacionat amb la reutilització si es tracta d'un edifici industrial o d'una obra pública;
g) criteri d 'identificació, que valora la identificació dels ciutadans amb l'edifici i/o l'obra (la identificació amb una màquina és individual i, per tant, l'hem d'excloure d'aquest apartat que es refereix a la identificació col·lectiva). A vegades aquesta identificació és conseqüència del simbolisme.
En tot cas és important valorar el grau d'identificació del barri, poble, c iutat, amb l'edific i o obra
pública. A tall d 'exemple és obligat esmentar el cas d 'ceE! Vapor Vell•, a Sants, que va contemplar
un moviment popular en pro de la seva conservació perquè el grau d'identificació del barri amb
la fàbrica era gran, ja que la majoria dels habitants o bé hi havien treballat o bé s'hi relacionaven
a través d 'alguns dels seus familiars. En tot cas, ccEI Vapor Vell» formava part indiscutible de la
història local de Sants;
h) criteri d'inseriment: valora la facilitat o dificultat de fer compatible l'edifici o l'obra pública
(aquest criteri no inclou les màquines) amb l'orientació urbanística del barri on és ubicat. Al Poblenou
es va optar per enderrocar-ho tot -només va quedar una xemeneia fora de context com a signe
dubtós d 'identitat, en aquest cas de l'activitat industrial anterior a la construcció de la vila olímpicaen nom d 'un projecte que excloïa a priori qualsevulla integració d 'elements anteriors;
i) criteri econòmic: quin és el cost de recuperació, restauració i rehabilitació? I en funció del
cost: és factible?
Atès que l'Arqueologia Industrial és una matèria pluridisciplinària, és obvi que l'equip que
ha de dur a terme l'estudi també ho ha de ser. De la consideració de tots els criteris estudiats
l'equip pluridisciplinari decidirà si cal o no conservar l'edifici, obra o màquina sotmès a COflSideració; en cas afirmatiu haurà de precisar com. Naturalment, amb absència de pressions, siguin
polítiques o de qualsevol altre tipus. D'altra banda, atesa la d ificultat d 'arribar a la decisió final,
car és molt difícil de quantrticar els criteris que tot just acabem de consignar, aquest procés d'estudidiscussió-decisió s'ha de fer a priori de qualsevulla altra decisió (que pot ser, per exemple, la
de construir un hotel just on es troba l'edifici qüestionat. atenent a consideracions de política turística
pretesament prioritària). Insistim que la decisió final ha de ser únicament conseqüència de l'estudi.
Si el veredicte de la comissió pluridisciplinària és la conservació, llavors ha de quedar ben
clar i explícit per què, com i amb quina finalitat. Si, per contra, es decideix que no mereix ésser
conservat, aleshores l'estudi complet, amb tota la informació aplegada -gràfica, escrita i materialjunt amb els resultats del treball de camp efectuat -que fins ara, inexplicablement, s'ha conside-
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rat quelcom exclusiu de l'arqueologia tradicional o clàssica- constituirà un expedient complet
de l'arxiu nacional a què hem fet referència més amunt.
En principi, i per raons fàcilment comprensibles, han de tenir prioritat les restes materials més
degradades, en vies de possible desaparició o enderrocament, però ja hem dit que la prioritat
ha de ser el resultat d'una planificació concretada dins la globalitat del patrimoni nacional. (També
aquells edificis, obres i màquines desapareguts haurien de ser objecte de l'estudi estandaritzat,
emprant tota la informació existent. per tal que l'arxiu patrimonial fos el més complet possible).
De cap de les maneres hom no pot oblidar en cap moment que estem prenent decisions irreversibles sobre un patrimoni que constitueix una part important de la nostra història. .
Tornant, però, a l'estudi en qüestió, mai no insistirem prou en la necessitat de valorar la importància del testimoni gràfic.
La importància del testimoni gràfic en l'Arqueologia Industrial
Què entenem per testimoni gràfic? Ho hem precisat més amunt: 1) fotografies, pel-lícules i
més recentment vídeos; 2) documentació tècnica (croquis, plànols, etc.); 3) dibuixos, gravats i
pintures. El tercer apartat. primordial com a testimoni de les restes materials anteriors a l'aparició
de la fotografia, va constituir, tal com hem palesat en començar, gairebé l'única font gràfica fins
l'inici de la industrialització. Avui, davant els altres apartats és una font de menor importància.
Això no vol dir, però, que no existeixi ni que no sigui valuosa: només remarquem la pèrdua d'importància enfront, sobretot, de les fotografies, pel·lícules i vídeos. Tot amb tot. són nombroses les
obres d'art que tenen com a tema la indústria o quelcom relacionat amb ella. Només a Catalunya
en podríem esmentar una llarga llista, entre d'altres i a tall d'exemple recordem La Forja (1894)
de Lluís Graner i Arrufí, Fàbrica de teixits de cotó (1896) de Pere lsern i Alié, la sèrie sobre L'Electroquímica de Flix (1948) d'Àngel Farreras i Amigó, i un llarg etc. en el qual no falten retrats dels
homes que varen impulsar el desenvolupament industrial.
La documentació tècnica, i, especialment, els plànols d'edificis, instaHacions, complexos industrials i màquines, cas d'existir, ens donen una idea tècnica de com foren projectats els edificis
i les màquines, així com de les modificacions posteriors si han existit. D'altra banda, com que
els plànols acostumen a anar acompanyats de memòries, el conjunt constitueix una valuosa informació tècnica. És el moment, tanmateix, de fer una salvetat general i vàlida també per a altres
fonts, però que en les que ara ens ocupen constitueix un veritable i important problema: ens referim a l'estat dels arxius. A part de les espoliacions, pèrdues, desídies i maltractaments de tota
classe, el testimoni gràfic de tipus tècnic s'ha vist especialment perjudicat per un menyspreu pregon, originat possiblement en una manca de formació cultural, i per un menyspreu més gran
encara per la cultura tècnica que només molt recentment ha estat rectificat, o millor dit, s'està
rectificant. És una prova del que diem la dificultat existent encara per establir una assignatura
d'història de la tècnica seriosa, tant a les escoles tècniques com a les facultats universitàries.
D'altra banda, els plànols i, en general, tota la informació tècnica és molt concreta i fàcilment
i ràpida compresa per un tècnic professional. A més, es tracta d'una font que dóna, al costat d'una
informació pròpia i principal, informacions secundàries d'acusat interès, com pot ser, per exemple,
la distribució d'espais i llur ús en un edifici industrial, la qual cosa ens pot iHustrar sobre l'organització del treball a la factoria i àdhuc sobre la quantitat i disposició de la maquinària. En el cas que
aquesta font no existís, una part bàsica es pot refer amb certa facilitat (excepte pel que fa a les
restes desaparegudes, òbviament) per tal d'incloure-la en l'expedient corresponent de l'arxiu patrimonial: en aquest cas estem complementant una informació deficient i, doncs, enriquint-la.
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El primer apartat és al nostre entendre el més important. Si recordem que a Catalunya el gruix
de la industrialització va esdevenir-se en els anys trenta del segle XIX, una data gairebé coincident amb la de l'aparició de la fotografia, d'altra banda assumida ràpidament i amb entusiasme
a casa nostra, haurem de convenir que el testimoni fotogràfic de què disposem és important i
es fa creditor d'una atenció més gran de la que se li ha dispensat fins fa poc.
La fotografia ens dóna directament una visió panoràmica de l'edifici obra pública o màquina
amb una precisió i exactitud que altres arts no poden donar. Recordem, a tall d'exemple, el famós
quadre de Gabriel Planella que mostra una nena treballant en un teler: si d'aquells telers no n'hi
hagués cap i se'n volgués reconstruir un prenent com a model el pintat, el teler no funcionaria.
És obvi que aquest inconvenient no es presenta en una fotografia.
D'altra banda, a través de la fotografia podem copsar una multitud de detalls importants: tipologia; elements arquitectònics en un edifici i mecànics en una màquina; l'entorn tant de 'l'edifici
o obra com de la màquina: en el primer cas adquirim informació urbanística, en el segon de
la distribució del treball a la factoria -en general podríem parlar de paisatge industrial i ambient
de treball-, simbolismes, components, actituds socials, etc. A més, la fotografia, com la informació purament tècnica a què ens hem referit abans, constitueix un mètode simple i senzill per transmetre informació en el cas del patrimoni destinat a desaparèixer. Aixf, doncs, com la informació
tècnica, té un doble valor: el de la informació que ens transmet (fotografia històrica) i l'inherent
al fet de poder transmetre-la (fotografia per al futur). No caldria afegir que el cinema i el vídeo
multipliquen les potencialitats de la fotografia. Actualment s'està treballant en processos informàtics en els quals a partir de les vistes laterals, frontals i l'alçària d'un edifici o màquina es reprodueix l'interior (en el cas d'un edifici) o els detalls constructius (en el cas d'una màquina).
Un nou valor de la fotografia, del cinema i del vídeo és, tal com s'ha demostrat aquests darrers anys, facilitar la tasca d'informació al gran públic, una tasca imprescindible per a la conscienciació de l'home del carrer respecte al patrimoni industrial. D'altra banda, és important, i no ens
estarem de repetir-ho, que les imatges no s'obtinguin sota l'imperatiu exclusiu de criteris estètics,
com tantes vegades s'ha fet, sinó atenent als tipus de valors que s'han detallat al llarg del present
treball. Si és necessari mostrar l'estat de degradació de les restes materials es farà amb cruesa,
però no amb demagògia.
Si bé hi hauria molt a dir sobre aquella dita «Una imatge val més que mil paraules», ja que
la imatge és una de les fonts d'informació que s'han d'emprar en el conreu d'aquesta jove disciplina científica, la qual no pas amb gran encert anomenem Arqueologia Industrial, el que ningú
no pot discutir, però, és el fet que la informació visual és imprescindible no tan sols per estudiar
el desenvolupament industrial d'un país sinó per a tota la història de la tecnologia. Una història
de la tecnologia -i no n'hi ha pas poques- sense il·lustracions, esquemes, plànols i fotografies
no serveix per a res. Aquí ens caldria dir quelcom de la funció dels museus de la ciència i la
tècnica, un altre tema interessant. Limitem-nos a deixar constància de l'efectivitat pedagògica
de poder veure l'objecte tridimensional. Si, a més, les exposicions museístiques són dinàmiques,
llavors estem al cim de l'escala que ens ha de dur al ver coneixement de la història de la tècnica.
(Idèntica valoració es podria fer de les visites dels edificis i obres públiques, és a dir, de les rutes
industrials, ja siguin pedagògiques o turístiques i aquí tocaríem uns altres temes interessants:
l'Arqueologia Industrial, la pedagogia i el turisme cultural).
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La Catalunya industrial, alguns exemples
Com és ben sabut, a Catalunya la industrialització es va iniciar en el sector tèxtil , i molt especialment en el cotoner. Dins aquest sector s'hi van desenvolupar dues grans tipologies: els «vaporS>>,
fàbriques urbanes accionades amb l'energia del carbó, és a dir, amb la màquina de vapor, i amb
la característica que la factoria acollia els obrers només per desenvolupar l'activitat productora.
Els obrers generalment vivien en barris propers a la fàbrica, però quan això no era així els desplaçaments casa-fàbrica al matí, i al revés al vespre, constituïen veritables migracions.
L'altra cara de la medalla eren les colònies, generalment ubicades al camp, prop dels rius
per tal d'aprofitar l'energia hidràulica disponible i formant un complex que incloïa la unitat productora, les cases dels obrers i les dels elements directius -de vegades les dels amos-. cooperativa, església, llocs de reunió i alguns cops àdhuc teatre... Les colònies gaudien d'un personal
menys conflictiu que l'habitual dels vapors ubicats a les grans ciutats (Barcelona, Terrassa, Sabadell, Manresa, Igualada, etc.), un factor no pas aliè a la proliferació del tipus de colònies de què
parlàvem. Els rius Ter i Llobregat constitueixen rutes esplèndides per veure'n la situació i proliferació. Les colònies Sedó, Rosal, Güell, de l'Ametlla de la Merola són, per citar-ne algunes, exemples paradigmàtics.
Que les colònies aprofitessin l'energia de l'aigua dels rius catalans no vol pas dir que no hi
instaHessin màquines de vapor per complementar les necessitats energètiques o bé per paHiar
la migradesa del cabal fluvial en determinades èpoques de l'any. Concretamerat, la xemeneia
de la colònia Sedó, amb la seva peculiar i original forma, ha esdevingut un símbol de la industrialització.
Tanmateix, si bé el sector tèxtil fou el pioner, hi hagué un esforç notable per tal de crear una
indústria pesada. Sorgiren empreses que es dedicaren a la fabricació de màquines de vapor
fixes, locomotores i màquines de vapor i calderes per a la navegació marítima: en són exemples
ben coneguts «Nuevo Vulcano» i «la Maquinista Terrestre y Marítima».
La diversificació de la darreria de segle ens permet avui de posseir un patrimoni industrial
verament important dins el sector químic (Cross, la fàbrica de Celrà), del ciment (Asland, concretament la fàbrica del Clot del Moro, un exemple únic de fàbrica modernista), les bòviles (Reus),
les centrals de distribució d'aigües (Cornellà), l'important sector del vi (les caves Codorniu i les
cooperatives agrícoles del començament de segle). etc.
D'altra banda, heus ací l'altra cara de la moneda: complexos industrials, exponents d'una
pregona activitat en temps passats, avui malauradament desapareguts. el Poblenou n'és un exponent i dins el Poblenou els docks d'Elies Rogent, per concretar un exemple.
Per acabar, Catalunya posseeix un ric patrimoni industrial que hem rebut molt malmès: fins
fa molt poc sembla que no ens hàgim adonat que en la història de Catalunya la industrialització
hi té un pes important i que el món d'avui és una conseqüència del món d'ahir. Es tracta d'un
patrimoni, el nostre, que tenim el deure de conservar, estudiar i llegar a les generacions futures,
i això, fer-ho en les condicions adients perquè constitueixi un ver i real testimoni de la nostra història.
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NOTES
1. Existeix versió castellana: Arte y revolución industrial, Catedra, Madrid 1983.
2. Sobre el tema de la transformació del milieu naturel en milieu technique vegeu: Castelnuovo, E., Arte y revolución,
a Arte, industria y revolución, ediciones Península, Barcelona, 1988.
3. Tant els quadres de Wright esmentats com els següents citats de Smith i Stothard i el del pont de Coalbrookdale
són analitzats a l'obra esmentada de Klingender.
4. Cal remarcar la diferència existent entre Arqueologia Industrial i Patrimoni Industrial. Amb el risc de la ~implfcaó,
però també amb l'esperança d'aclarir conceptes i evitar confusions en la lectura de la ponència, cal explicitar que
entenem per Patrimoni Industrial les restes materials de les activitats productives (o bé relacionades amb elles);
en canvi, per Arqueologia Industrial entenem quelcom més ample: l'estudi d'aquestes restes per tal d'inserir-les
en la història global (o total). Pel que fa referència a l'Arqueologia Industrial com a matèria cientrfica: Riera i Tuèbols,
S., L'Arqueologia Industrial i la necessitat del seu ús a L'ensenyament a L'Arqueologia Industrial i la Reforma Educativa, Institut de Ciències de l'Educació (U.A.B.)/ Museu de la Ciència i de la lècnica de Catalunya, Barcelona 1989.
5. El tema de la conservació, especialment els criteris que s'han de fer servir per tal de prendre les decisions finals,
és un tema poc tractat, possiblement per la dificultat de quantificar els criteris aplicats. Cal dir, però, que ni sobre
quins han de ser els criteris hi ha acord. Un intent d'establir-los a: Fernandez Ordoñez, J.A., Informe sobre la sftuación de la Arqueologfa industrial y el patrimonio de obras públicas en los países europeos del Medfterraneo y propuestas de acciones a emprènder para su conservación y reutilización, Consejo de Europa, Madrid 1984. L'autor
de la present ponència exposa per primer cop les seves reflexions sobre el tema, tot i ésser conscient que no constitueixen més que un punt de partida per a la discussió científica que ha de dur al progressiu aprofundiment de
la qüestió.
6. Cal considerar que la present ponència ha estat impartida a Girona, amb motiu de les Jornades La imatge i la
recerca històrica, amb projecció de diapositives de les quals només sis han estat escollides per a la publicació.
En deixem constància perquè la darrera part, •la Catalunya industrial, alguns exemples-, no constitueix cap resum
de la industrialització a Catalunya sinó tan sols la base per mostrar alguns exemples de patrimoni industrial que
hem cregut interessants.
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1. Xemeneia helicoïdal de la colònia Sedó, esdevinguda un símbol de la industrialització a Catalunya.
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2 . Docks d 'Elies Rogent al Poblenou, enderrocats amb motiu de la c:onstrucció de la vila ollmpica.

-..·----··---- -·--·-------

----------- ---· .
MULF. IPUilllNO.

3. Selfactines en funcionament en una fàbrica anglesa (c. 1825).
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4. Cases d 'obrers del segle XIX a Gant.
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5. La fàbrica de ciment (Asland) del Clot del Moro a Castellar de N'Hug.

6. Celler cooperatiu a L'Esplu.g a de Franeolf.
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA REGULACIÓN DEL ACCESO Y DIFUSIÓN DE
LA IMAGEN. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA FOTOGRAFiA
Esteban de la Puente
1.- lntroducción
El mundo de la protección de las obras de creación !iteraria y artística, tiende, en nuestro
tiempo, a complicarse cada vez mas. Efectivamente, hasta hace peco mas de un siglo, las preocupaciones de los creadores de obras intelectuales no rebasaban el clasico marco delimitada
por el éxito o el fracaso de una representación teatral, de la acogida de tal o cual partitura musical y de las perspectivas en el mercado de tal libro o pintura.
Pere a lo largo de los últimes cien años, las innovaciones de las tecnologías ha supuesto
una verdadera revolución en la expresión y difusión de sonidos, letras y colores: la invención de
la fotografia, la cinematografia, la radio, la televisión, etc... han universalizado las formas de expresión
de la creatividad humana.
No todos estos medios técnicos han gozado, sin embargo, de idéntica valoración en su procesc de expansión: así, mientras las obras cinematograficas han sabido aprovechar el formidable impacto de algunas técnicas de expresión audiovisual (por ejemplo, la televisión), otras, como
la fotografia, a causa de su generalización y vulgarizacion han ganado en expansión lo que han
perdido en consideración de creación intelectual. Hasta el punto de que no son escasos los tratadistas que ven en la fotografia el «pariente pobre» de las obras protegidas por la propiedad
intelectual 1 .
¿Hasta qué punto puede ser admisible tan pesimista opinión? ¿Es la fotografia, verdaderamante, un elemento extraño introducido de modo vergonzante en las relaciones convencionales
de obras de creación del espíritu humano? Bien es cierto que el arte fotografico como técnica
de captación y reproducción de imagenes ha pasado en las últimas décadas del papel de gran
protagonista al de elemento complementaria para la elaboración de otra creación de mayor amplitud: la obra audiovisual. Pere no por ello pedra despojarse a la obra fotografica, en sí misma,
de los rasgos que adornan las creaciones artísticas aunque en su elaboración jueguen un capital papel las operaciones mecanicas, al lado de determinades factores puestos en juego por la
inteligencia humana.
Se ha valorado en exceso -con animo de reducir la dimensión de la obra fotografica como
creación inteligente humana- el ejercicio mecanico de los resortes de la maquina, como si la
fotografia no fuese otra cosa que el resultado de un mero proceso automatico. Se ignora que
la fotografia, con independencia de la acción técnica que la elabora no es solamente la expresión plastica de un determinada memento de la realidad sine que al mismo tiempo a través de
ella, se puede obtener una descripción crítica de esta misma realidad. En definitiva «las fotografías atestiguan no solamente la realidad concreta sine también la forma en que ésta se percibe
por el individuo, mas que un simple documento, son el reflejo de una visión crítica del mundo» 2 •

11.- La fotografia y la propiedad intelectual

1.- Posiciones doctrinales.
En su magna obra acerca de la propiedad artística y !iteraria 3 Henri Desbois afirma que en
el tratamiento de que ha sido objeto la obra fotografica en su dimensión de obra del ingenio humano
existe una variedad de tal magnitud que no permite obtener facilmente un concepte definitiva.
De todos modes, añade Desbois, se observan dos tendencias: de un lado las denominadas posturas ccabsolutaS» y de otro las que podrían denominarse cceclécticaS».
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Dentro de las posturas «absolutas» aparecen las opiniones de los que estiman que ninguna
obra fotografica debe ser considerada como obra de arte. Según estos detractores, la fotografia
es el resultada de operaciones químicas y físicas y la personalidad del fotógrafo solamente interviene en operaciones preliminares o en retoques posteriores. En cambio, para otros, no existe
tal diferenciación y todas las fotografías deben ser consideradas como obras protegidas por el
derecho de autor.
Las posturas que se denominan «eclécticas» tratan de hallar una serie de rasgos peculiares
en la obra fotografica que pueden definiria como obras del ingenio humano. Prescindiendo de
que, en principio, muchos jueces tomen una postura inicial en pro o en contra de la obra fotografica, hay que reconocer que la mayoría se inclina por analizar las posibles notas distintivas que
puedan caracterizar a la obra fotografica. Así en algunas resoluciones se admite o se rechaza
la naturaleza de la obra artística a una fotografia, según se trate de trabajos de profesionales o
de simples amateurs. En otras sentencias se tiende a considerar como dato relevante la originalidad de la obra, su valor estético, perspectiva, novedad, tematica, etc... e incluso si la obra ha
sido realizada en un «estudio fotografico» o si se trata de una mera instantanea realizada de manera
casual.
2.- La obra fotografica en la Convencióri de Berna
Ya en la Conferencia diplomatica que aprobóla Convención de Berna (1885-1886) se planteó
la posibilidad de que la obra fotografica fuese tenida en cuenta en la relación no exhaustiva de
las obras literarias y artfsticas que se protegían en virtud de dicha Convención internacional. Fue,
sin embargo, en la revisión de la Conferencia de París (1896) donde se formuló de modo mas
concreto la protección convencional a las «obras fotograficas y a las obras obtenidas por un procedimiento analogo al de la fotografia, en tanto la legislación interna permita hacerlo y en la medida
de la protección que dicha legislación acuerde a las obras nacionales similares».
En la Conferencia de Berlín (1908) donde el texto convencional fue nuevamente revisado se
acordó que todos los paises de la Unión de Berna deberían proteger las fotografías: para ello
se declaraba en el articulo 3 que «la presente Convención se aplica a las obras fotograficas y
a las obras obtenidas por un procedimiento analogo a la fotografia. Los paises contratantes estan
obligades a asegurar la protección». Se dejaba, por otra parte, a las leyes nacionales determinar
la naturaleza y duración de la protección.
Mientras en la Conferencia de Roma (1928) no se adoptó ninguna norma concreta sobre las
fotografías, en la reunión de Bruselas, en 1948, la obra fotografica se trasladaba del articulo 3
(que se suprimia) al articulo 2.1 de la Convención de Berna. Hubo un memento, en el debate
que siguió a este tipo de obras, en que se pensó si resultaria o no conveniente destacar que
solamente serían protegidas «las fotografías que tuviesen el caracter de creaciones personales>>.
Apareció, pues, la posibilidad de que la protección de la obra fotografica se otorgara en función
del mérito o valor artística de la obra, lo cual no serra coherente con el espíritu de la Convención.
A pesar de que tuvo bastantes apoyos, la idea no prosperó.
Todavía en la Conferencia de Estocolmo de 1967, se volvió a modificar el texto relativo a la
obra fotografica. En lugar de utilizar la expresión «las obras fotograficas y las obras producidas
por un procedimiento...», se prefirió la de «las obras fotograficas a las que se asimilan las obras
expresadas por un procedimiento analogo al de la fotografia». Esta nueva redacción venía a destacar que lo importante no era tanto la naturaleza del procedimiento como la manera como la
obra se había expresado.
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Mas importante fue el acuerdo tornado en Estocolmo sobre la duración de la protección a
las fotografías. En su articulo 7.4. el texto convencional concede a las legislaciones de los países
miembros la facultad de regular la duración de las obras fotograficas; sin embargo, esta duración
«no podré ser inferior a los 25 años, contades desde el memento de la realización de la fotografia».
Actualmente, la última revisión del texto convencional (París 1971) no ha afectada a la regulación de las obras fotograficas, lo que ha significada la consagración de las innovaciones incorporadas en la anterior de Estocolmo. Al hablar de las obras ...«expresadas por procedimiento
analogo a la fotografia» el Convenia nos advierte que se trata de la obra fotografica en sí misma
«independientemente del sujeto fotografiada (retrates, paisajes, acontecimientos de actualidad ,
etc), y de la finalidad perseguida con elias (fotografías de aficionades o de profesionales, artísticas, publicitarias y otras). El Convenia establece una asimilación en términos idénticos a los empleades al referirse a las obras cinematograficas, de manera que sea posible la protección en los
casos en que se utilicen procedimientos químicos o técnicos, ya conocidos o por descubrir, distintes de los que tradicionalmente caracterizan la fotografía. Conviene señalar que el Convenia
de Berna deja abierta la posibilidad de limitar el beneficio de la protección a ciertas categorías
de obras fotograficas. En efecte, puede parecer excesivo reconocer la existencia de un derecho
de autor sobre todas las fotografías sin distinción, por ejemplo, las fotografías de identidad realizadas automaticamente mediante aparatos especiales. Corresponde a los legisladores nacionales resolver este tipo de dificultades. Así, algunas legislaciones exigen que, para poder ser
protegidas, las obras fotograficas posean caracter artística o documental como ocurría anteriormente en el art. 3 de la Ley francesa de 1957.
En cuanto al art. 7.4 del Convenia que regula la duración, esta disposición reserva a las legislaciones nacionales la competencia en lo que se refiere a la duración de la protección de esas
dos clases particulares de obras, pero, desde la revisión de Estocolmo (1967), fija un mínima de
veinticinco años desde su realización. Este plazo es el resultada de un compromiso que se explica
por las divergencias de criterio existentes en el seno de la Unión acerca de si las obras de artes
aplicadas deben ser protegidas por el derecho de autor o por la legislación específica sobre
diseños y modeles 4 . En lo que se atañe a las fotografías, las dudas planteadas por su asimilación general a las obras de arte condujeron a la adopción del mismo mínima convencional.

3.- Su tratamiento en otras convenciones internacionales.
En la Convención Universal sobre el derecho de autor de 1952, no se menciona la obra fotografica en la lista no exhaustiva de obras que merecen protección, que se ofrecen en el articulo
I de dicha Convención . En cambio, sí se habla de elias en el articulo IV aunque sólo sea para
advertir que las reg las generales que se refieren a la duración de la protección no son aplicables
a este tipo de obras.
En relación con el tema de la duración, la Convención Universal reconoce a las fotografías
un plazo que «no debera ser inferior a diez años», aunque no se fija la fecha a partir de la cual
debe ser calculada este plazo; en este tema concreto, los Estades miembros son libres para determinar la fecha del comienzo del plazo de protección.
La Ley Tipo Túnez para paises en vías de desarrollo refleja de algún modo, la ambivalencia
del planteamiento en que se mueve el derecho de autor entre las concepciones latino-germanica,
de' una parte y la sajona o del «common law», de otra, cuando menciona las obras fotograficas
entre las obras protegidas, en su articulo 1.2. precisando que se trata de obras cuya duración
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es normalmente mas breve (25 ó 10 años, a contar desde su realización) y que, con frecuencia,
pueden ser libremente utilizadas con ocasión de informes sobre acontecimientos de actualidad.

4.- Las fotografías en la legislación comparada.
En un intento de sistematizar las diferentes formas de protección de las fotografías en el ambito
de la propiedad intelectual, Claude Colombet considera que, en la actualidad , existen cuatro sistemas diferentes s:
a) En un primer sistema, las obras fotograficas se protegen por la ley de derecho de autor
sin condición particular alguna. En este grupo se encuentra un amplio número de paises: Argelia, Estades Unides de América, Francia (desde la L.ey de 1985), Grecia, Israel, Japón, Paises
Bajas, Reina Unida, U.R.S.S., etc.. .
b) Existe otro sistema en el que las fotografías solamente son protegidas por derecho de autor
baja determinadas condiciones. Es la postura de aquellas legislaciones para las que la fotografia
solamente seré objeto de protección si reúnen determinadas características de valor o mérito
artística, o bien de caracter histórico o documental o bien con rastos de cierta novedad u originalidad en s u tematica, etc... Asi, Brasil, Rumania, Turquia, Francia (antes de la L.ey de 1985), etc...
e) Un tercer grupo lo integran aquelles paises para los que las fotografías pueden tener uno
o dos tratamientos de protección según la calidad de la obra; por ejemplo, Austria, ltalia y España,
que distinguen entre la obra de arte fotografica, protegida por el derecho de autor y las denominadas «Simples o meras» fotografías que vienen a ser reguladas en el ·ambito de un derecho
conexo. En este grupo cabe considerar también a la República Federal de Alemania que, con
un sistema mas complejo distingue entre la «Obra fotografica» protegida durante 70 años a partir
de la muerte del autor que la distingue de las «Simples fotografíaS» con un període de protección
mas breve. Pere, inclusa en esta modalidad de las «simples fotografias» caben nuevas subdivisiones, como la «fotografia simple» que tiene un perlada de 25 años de protección para distinguirla
de la fotografia simple de «valor documental», cuyo plazo de protección alcanza los cincuenta años.
d) Finalmente existe un cuarto sistema, de estructura muy definida y que esta representada
por los paises nórdicos: Suecia y Noruega (en 1960), Dinamarca y Finlandia (en 1965, han promulgada sendas leyes especiales acerca del derecho de imagenes fotograficas. En estas leyes
-de contenido analogo- se contienen disposiciones detalladas relativas a los derechos acordades y a sus limitaciones. Entre otros destacan los siguientes rasgos.
-Salvo pacto en contrario, el derecho sobre una obra fotografica realizada por comisión pertenece al comitente.
-El productor de una obra fotografica gaza del derecho exclusiva de producir ejemplares
por fotocopia, impresión, grabado o cualquier otro procedimiento.
- El autor de la fotografia gaza, asimismo, de derechos morales.
- Existen limitaciones al derecho del autor de la obra fotografica por su utilización en servicios
religiosos, actividades escolares y culturales, informes de actualidad , necesidades de archivos,
bibliotecas y museos.
En Suecia existen sindicatos y agrupaciones de autores fotograficos. Estos firman acuerdos
de representación con sociedades gestoras para la percepción de una remuneración por las fotografías que se reproducen para su utilización en centres de enseñanza.
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La trayectoria legislativa francesa.
Francia es uno de los ejemplos mas típicos en la dificultad de hallar criterios firmes para calificar una obra fotografica. Su peripecia legislativa comprende dos etapas: la primera, bajo la Ley
de 1957; la segunda y actual, a la luz de lo dispuesto en la Ley de 1985.
a) Ley de 1957- En su articulo 3, la Ley francesa de 1957 al enumerar las obras que son objeto
del derecho de autor decía: « ... las obras fotograficas de caracter artística y documental y las del
mismo caracter obtenidas por procedimiento analogo a la fotografia ... ». Se dejaba pues, al Juez
la facultad de decidir la presencia o ausencia de méritos artísticos o documentales en una fotografia.
¿Qué significada tenia el término «artística»? Son obras que tienen valor estético, porque el
operador ha dispuesto los objetos, ha aprovechado la situación de efectes naturales, la armonia
de colores, los angules de todas, etc... haciendo una obra de calidad artística. Por otra parte
¿cu al es el significada del término «documental»? Una sentencia de 1962 dice que las fotografías
ccmerecen ser protegidas en la medida en que aportan una información interesante, sea por razón
de rareza, de la singularidad del objeto que representan , sean en razón a las circunstancias en
las que han sido obtenidas».
Otra sentencia, en fin, de los Tribunales franceses, dice que cuando la Ley de 1957, reconoce
a las fotografías el valor de las obras del espíritu, cuando son «artísticas y documentaleS», es
a condición de que dichas obras reflejen la personalidad de su autor y revelen el esfuerzo y el
trabajo personal de éste, susceptibles de individualizarse.
b) Ley de 1985. En la Ley 85/660, de 3 de julio de 1985, se ofrece una nueva redacción del
articulo 3 de la Ley francesa de 1957, en lo relativo a la obra fotografica.
Se suprimen en el nuevo texto las características de «artística y documental» que en relación
con la obra fotografica se mencionan en la Ley de 1957, quedando dicho parrafo redactada así:
"· .. obras fotograficas y las realizadas con la ayuda de técnicas analogas a la fotografia» (art.
1° I, de la Ley 85-660, de 3 de julio de 1985 relativa a los derechos de autor y a los derechos
de los artistas intérpretes, los productores de fonogramas y videogramas y las empresas de comunicación audiovisual).
Se impone la pregunta: ¿Por qué el legislador francés de 1985 suprimió los requisitos de «artística y documental» que a las fotografías, les exigia, para ser proteg idas, el legislador de 1957?
André Kerever estima que esta modificación «cambia ciertamente el estado del derecho actual,
en el buen sentido, mediante la supresión de la restricción formal que reservaba la protección
únicamente a las obras fotograficas que pueden prevalecerse de «Un caracter artística y documental». «El legislador de 1957 -añade Kerever- había querido evitar que se extendiese la protección a clichés sin originalidad . Tal preocupación merecería alabanzas, pere su expresión fue
peco habil e inexacta por la confusión entre la originalidad y el mérito. Esta pues b ien que desaparezca una discriminación injustificada con respecto a las obras fotograficas que no existia en
ninguna otra legislación nacional 6 .
De todos modes los franceses no han conseguido dar una definitiva solución al tema de la
protección de la obra fotografica y, en efecte, son totalmente conscientes de esta situación. En
efecte -se dice en el Rapport que se elaboró en la Asamblea Nacional al debatirse la Ley de
1985- la protección de las fotografías se adapta relativamente mal al régimen de la propiedad
!iteraria y artística en la medida en que, como subraya M. Henri Desbois, la obtención de imagen,
propiamente dicha, tiene un caracter impersonal, mecanico, mientras que la ejecución de una obra
de arte concede la preponderancia al acte humano». Y concluye «esta es la razón por la que tal
vez fuese preferible establecer para las obras fotograficas un régimen de protección autónomo 7 .
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111.- Peculiaridades de la obra fotografica
5.- Necesidad de delimitar la fotografia como obra de creación intelectual.
En líneas generales, la obra fotografica, en su dimensión de creación del ingenio humana,
ha sida objeto de un doble tratamiento en las diferentes legislaciones: o bien se ha estimada
como algo particular y especifico, regulandola a través de normas ccsui géneris» diferentes del
ambito en que se mueven las obras literarias y artísticas, o bien se ha incluido a la obra fotografica dentro del ambito de los derechos de autor, ocupando un lugar especial con una serie de
normas concretas.
Han sida bastante frecuentes los contactes de personas e institudones, a nivel internacional,
para tratar de impulsar actuaciones encaminadas a estudiar y conocer el verdadera papel de
la fotografia como obra de creación intelectual. Quizas una de las actuaciones mas decididas
en este campo ha sida promovida por la UNESCO que en diciembre de 1985, organizó en Luxemburgo, una reunión de expertes en el ambito de la imagen tija. Participaran en ella fotógrafos,
representantes de agencias fotograficas y de agencias de noticias, investigadores, pretesares
de fotografia, archiveros, fabricantes de material y representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales.
Al final, esta reunión de expertes aprobó una serie de Recomendaciones que en lo relativa
a la fotografia y su inserción en la esfera del derecho de autor se referían a la necesidad de que
los Estades Miembros protegieran las fotografías del mismo modo que las obras literarias y artísticas, que se adhirieran a los Convenies que protegen este tipa de obras; que se fomentase la
conciencia, entre los grupos sociales, de que las fotografías son creaciones humanas y, por tanta,
susceptibles de protección etc...
Pera una de las Recomendaciones mas importantes se referia a una actuación concreta: la
celebración de una reunión de expertes destinada a preparar una actualización de las convenciones internacionales sobre el derecho de autor (Convenia de Berna y Convención Universal)
ccpara que contemplen en mayor medida el derecho de autor en materia de fotografías».
Efectivamente en abril de 1988, se reunió en París, en la sede de la UNESCO un Comité de
Expertes Gubernamentales. Se trató en esta reunión, de formular algunes «principies» que acompañados de los comentaries correspondientes, podrían servir de guia a los Gobiernos cuando
tengan que abordar, en sus legislaciones, problemas analogos.
No vamos a exponer aquí la totalidad de los «principies» que se formularan ni tampoco detenernos en el analisis de las diversas opiniones que dichos principies suscitaran en el debate.
Nos limitaremos a dejar constancia de los mismos y de su contenido ya que se trata, sin duda,
de una de las escasas muestras de analisis de la obra fotografica en su dimensión de creación
intelectual, que se han hecho en nuestro tiempo.
Hay que advertir, no obstante, que los «PrincipieS» tal y como fueron propuestos en el documento de trabajo o modificades durante las discusiones, no pueden ser obligatorios para los Estados. Sólo los tratados pueden imponer obligaciones internacionales a sus Estades Miembros 8 .
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6.· En torno a la naturaleza de la fotografia
a) El concepte de fotografia.
El primer punto a tener en cuenta es el relativo a la noción o concepte de la obra fotografica.
No es facil hallar una definición de este tipo de obras, y al menos, las convenciones internacionales no suelen centener ninguna ya que a la dificultad formal de lograr una definición suficients
y equilibrada hay que unir las posibles deficiencias puestas de manifiesto posteriormente con
motivo de cualquier innovación tecnológica.
En el mismo Principio se establece que todas las fotografías que coritienen elementos origina/es, deberian estar protegidas por el derecho de autor como obras fotograficas ... salvo el caso
en que la persona que toma la fotografia no tiene ninguna influencia sobre la composición y los
otros elementos importantes de la imagen.

b) Fotografias y obras audiovis·uales
Ligado con el tema de la naturaleza de la obra fotografica esta el de la fijación: punto controvertida en el derecho de autor donde se sostiene que la protección de una obra no esta sujeta a
la condición previa de que ésta esté tijada o no. Sin embargo en el caso de una obra fotografica
el requisito de la fijación es incuestionable. Como se decía en la Comisión principal número 1
de la Conferencia de Estocolmo de 1967 «una obra fotografica debe, por definición estar tijada».
Ahora bien, una obra audiovisual es, en fin de cuentas, una serie o secuencia de fotografías.
¿Gual es el régimen de protección aplicable a las fotografías o fragmentes de imagenes que pertenecen a una obra audiovisual, cuando son consideradas como imagenes fijas?
Sobre este punto hay opiniones contradictorias. Algunas legislaciones (principalmente de tradición jurídica del common law: Pakistan, Australia, Reino Unido, lndia, etc...) estiman que las
imagenes fijas o fotograficas que se han obtenido de una obra cinematografica, no las considera
como tales obras fotograficas si no formando parte de una obra cinematografica. En un plan distinto se encuentran otros paises (por ejemplo, Portugal e ltalia) para quienes estas fotos fijas sacadas
de una obra cinematografica, tienen la consideración de obras fotograficas.

e) La ausencia de requisitos formates
Es evidente, de conformidad con el espíritu de la Convención de Berna, que una ob.ra se
protege por el mero hecho de su creación sin que necesite de ninguna clase de formalidad legal
para ello. Por esta razón, el «Principio 3» de los expresados en el Memorandum de las Secretarías UNESCO/OM PI sostiene idéntico planteamiento. Ello no obsta para que la indicación de algunes datos formates sean aconsejables (nombre del autor; año de producción; número de copias,
etc...) ya que pueden tener influencia para el calculo de la duración del derecho.
Por estas razones se puede admitir el contenido del «Principio 4», cuando expresa que «Salvo
prueba en contrario, la persona cuyo nombre se menciona sobre el original y/o las copias de
una obra fotografica, deberia presumirse como autor de la obra». 9 .
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7.· Autoria y titularidad en la obra fotografica·
¿Quién es el autor de una obra fotografica? De acuerdo con los principies generales del derecho
de autor, en el caso de la obra fotognHica, como cualquier otra obra, el autor sera la persona
que crea la obra. Es lo que consideramos como autor inicial de la obra. Ahora bien, es evidente
que hay situaciones especiales en las que el autor no tiene la titularidad inicial; tal es el caso,
por via de ejemplo, de los autores de la obra fotografica hecha en virtud de una relación laboral;
el del autor en la obra por encargo y la especial situación del autor de la obra fotografica en
determinadas legislaciones del «common law».
En el caso del autor de una fotografia que se encuentra ligado con una empresa por una
relación laboral parece lógico que habra de estarse a lo establecido en el contrato o acuerdo
que rige dicha relación laboral.
En lo relativa a la fotografia hecha por encargo - la fotografia es, desde luego la obra de
creación que con mayor frecuencia se efectúa por encargo- no existe una opinión unanime
sobre quien debe ser considerada autor inicial de la misma. Las legislaciones nacionales ofrecen las soluciones mas variadas.
a) Francia, ltalia y paises socialistas de Europa Oriental, la autoria inicial en las obras hechas
por encargo corresponde al autor.
b) Otros paises (USA, Canada, Paises Escandinaves, Israel, Reino Unido, Irlanda, etc...) consideran autor inicial a la persona que ha encargado la fotografia.
e) Recientemente en cuanto a la situación especial de algunes paises de <<Common law» (Nueva
Zelanda, Sierra Leona, Reino Unido hasta la última modificación de su Ley de Derecho de autor,
Irlanda) poseen una figura de autor fotografico basada en una curiosa situación de dominic: se
computa como autor de una fotografia, la persona que en el memento en que se toma dicha
fotografia, es el propietario del material con el cual se ha obtenido. Se trata, obviamente, de un
concepte que ha sido paulatinamente olvidado ya que ignora la última relación que siempre ha
existida entre la obra creada y su autor.
Estos planteamientos formulades en relación con la autoria no deben hacer olvidar -como
veremes mas adelante- la diferencia existente entre el autor de una obra fotografica y el titular
de los derechos patrimoniales o de explotación de la misma que pueden corresponder a persona diferente.
Con caracter general, en relación con el tema de la autoria de la obra fotografica, el Comité
de Expertes de 1988 entendió que debería reconocerse como autor-titular inicial de una obra
fotografica, con los derechos correspondientes, al autor creador de la misma («Principio» 5).
Ello no es obstaculo para que se reconozcan las dos variantes que corresponden cuando
la fotografia es creada por encargo; de una parte (variante A), el reconocimiento a la persona
que ha encargado la obra del derecho a utilizarla, en exclusiva, para todos los fines que razona·
blemente sean conformes a lo prevista por las partes en el memento del encargo. De otra parte
(variante B) el principio que rige en los paises con legislación inspirada en el «Common law» según
el cual, a la persona que ha encargado la obra le correspondera, salvo pacto en contrario, ser
reconocido como titular inicial de los derechos patrimoniales sobre dicha obra 10•
8.· Derecho moral y derechos de explotación
Al autor de la obra fotografica le corresponden, en exclusiva, dos tipes de derechos: los de
caracter moral, que denotan los lazos íntimes y personales que existen entre el autor y su obra 11
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y los patrimoniales o de explotación, que se derivan de la difusión y utilización económica de
la misma 12 .
No existe una relación limitada y específica de los derechos morales del autor. La Convención de Berna introdujo en su revisión de Bruselas (1948) , el concepte de derecho moral en su
articulo 6 bis, 1) que dice:
«lndependientemente de los derechos patrimoniales del autor e inclusa después de la cesión
de estos derechos, el autor conservara el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de
oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación».
Esta disposición del texto convencional es totalmente valida y aplicable a las obras fotograficas y en este sentida aparece redactada el Principio 7 en el Memorandum UNESCO/OM PI de 1988.
Con caracter bastante generalizando, las diversas legislaciones extranjeras en materia de derecho de autor admiten estas dos facultades del derecho moral del autor y que se conocen con
el nombre de «derecho de paternidad» y el «derecho a la integridad» de la obra. Existen, sin
embargo, otras facultades en el ambito moral del autor que, a pesar de no haberse incluido en
el precepte convencional, poseen una importancia relevante. Tal ocurre, por ejemplo, con el denominada «derecho de divulgación», o sea la facultad exclusiva que tiene el autor de una obra a
decidir si la misma habra de ser hecha accesible al pública y en qué forma.
Este «derecho de divulgación» que en la revisión de Roma (1928) ya se intentó incluir, sin
éxito, en el texto del Convenia, tiene en el ambito de la creación fotografica una dimensión importants. El autor de una fotografia que, por razones personales, morales, o de cualquier otra índole
no considera convenients su conocimiento pública, debería poseer la facultad exclusiva de poder
decidir con caracter exclusiva, acerca de si se divulga o no, dicha obra fotografica. Hasta ahora,
son escasas las legislaciones (entre elias. la española) que han incluido este derecho moral específica. Existen ciertas reticencias a aceptar el denominada «derecho al inédito»: los razonamientos de tipa económico (oportunidad de publicación de una fotografia de gran impacto editorial
o periodística) o de seudo-defensa de la «libertad de difusión cultural» (no mantener desconocidos algunes aspectes de la creación artística o !iteraria de una personalidad mas o menes relevante), han primado sobre los fundamentos de uno de los derechos morales del autor que, al
menes, durante su vida o durante el plazo limitada que él mismo haya decidida, debiera serie
reconocido y respetado 13.
En lo relativa a los derechos patrimoniales o de explotación no existe en los textos convencianaies, restricción concreta, al ejercicio de los mismos por los autores de las fotografías. Se les
reconoce, en consecuencia, los mismos derechos de explotación que a los autores de obras
literarias y artísticas.
En este sentida, el «Principio•• 8 de los examinades por el Comité de Expertes en 1988, contiene una serie no exhaustiva de actes que deberan ser autorizados por el autor de la obra fotografica, tales como la reproducción de la obra; su comunicación pública, bien en una pantalla
a través de difusión con o sin hilo; su inclusión en una obra o programa audiovisual; la exposición pública de la misma, así como su transformación mediante adaptación, arreglo, etc...
Con el fin de delimitar el ejercicio de estos derechos se indica en dicho Principio 8 que éstos
no deberían sufrir restricciones mas que en los casos y en la medida en que las convenciones
internacionales sobre derecho de àutor lo permitiesen.
No se incluye, en cambio, dentro de estos derechos patrimoniales el denominada ccdroit de
suite•• o derecho de participación del autor de una obra plastica en su precio cuando es revendida. La Convención de Berna, en su articulo 14 Ter no incluye a las obras fotograficas dentro
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del ambito de la aplicación de este derecho, restringiéndolo a las obras de artes plasticas y a
los manuscrites originales de escritores y compositores. Ninguna de las legislaciones que incluyen
el «droit de suite» han reconocido su extensión a las obras fotograficas.

9.- La cesión de los derechos
En relación con los derechos patrimoniales sobre una obra, el autor tiene dos opciones: o
bien los ejercita personalmente o bien, mediante el acte jurídico correspondiente, cede su ejercicio a una tercera persona. De aquí que, como ya se prevenia en parrafos anteriores, la necesidad de distinguir entre el autor de una obra y el titular de los derechos de explotación de la misma
que puede coincidir en el propio autor o en persona ajena a la que el autor ha transmitido dichos
derechos.
En el caso de las obras de expresión visual (obras plasticas, fotografías, etc...) el tema de
la cesión de los derechos patrimoniales posee aspectes especfficos, de caracter jurídica y practico, como ocurre en el caso de la cesión de los derechos sobre una obra de la que existe un
ejemplar único. Cuando una persona -sea el propio autor o sea otra diferente- es propietaria
de una obra, en ejemplar único le corresporide en la practica todo derecho a autorizar cualquier
utilización de esa obra. Cuando ese ejemplar único de la obra se cede (por venta o por cualquier
otro acte traslativo de dominic) resulta lógico que las condiciones de disfrute de los derechos
de autor se hagan constar en el contrato de cesión. Pere ¿qué ocurre si en el contrato no se
menciona condición alguna al respecto?
Sobre este punto existen dos tendencias que se reflejan en determinadas legislaciones: una,
de caracter tradicional, prevé que en caso de silencio contractual, los derechos patrimoniales
sobre la obra le son reconocidos al autor (o a sus herederos) y sólo son elles (autor o herederos)
los que pueden autorizar cualquier utilización de la obra por parte del cesionario.
La segunda tendencia, que rige en varies paises y que se inspira en la «praxis» habitual,
interpreta el silencio en el sentido de que el ceder el ejemplar único de una obra visual el autor
admite implícitamente que corresponde al cesionario el ejercicio de la mayor parte de los derechos patrimoniales.
Pues bien, si trasladamos esto al ambito concreto de las obras fotograficas, aparecen situadones bastante similares: aquí también pueden existir obras de ejemplar original único: el «negativo», cuya importancia, a la hora de obtener copias, es evidente. La cesión del «negativo» de
una obra fotografies comporta una serie de derechos (y deberes) para ambos, cedente y cesionario, que deberan figurar en el acte jurídico de cesión. Si en dicho acte no se mencionan las
condiciones, el ejercicio de los derechos suele corresponder al cesionario. Es ésta una realidad
que en el campo de la aplicación practica del derecho de propiedad intelectual de las fotografías, se ha ido imponiendo con caracter general.
Este es el motivo de que en la cesión de la propiedad del ejemplar único original (el «negativo», por ejemplo) de una fotograffa se debe entender comprendida -salvo pacto en contrariola cesión simultanea de los derechos patrimoniales sobre la obra. Esta cesión puede entenderse
sin limitación o puede ser entendida con la matización de que se ceden los derechos patrimonisles indispensables a la actividad habitual del cesionario. Bajo esta doble alternativa ha sido considerada la cesión en el Principio 9 del Memorandum 14 •
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10.· La duración de los derechos y el dominic pública
Ya hemos vista anteriormente que es justamente sobre el punto relacionada con la duración
del plazo de protección donde ambas Convenciones -Berna y Universal- contienen disposiciones concretas sobre la obra fotografica. Mientras el artículo 7.4 de la Convención de Berna
establece que el plazo de protección no podré ser inferior a un període de 25 años a contar
desde la realización de dicha obra, la Convención Universal, en su artículo 18.3, dispone que
la duración de la protección de las obras fotogréficas no puede ser inferior a diez años, aunque
no precisa el memento desde el que se comienza a contar dicho plazo.
La realidad es que haciendo uso de la facultad que les concede el artículo 7.4. de la Convención de Berna, las legislaciones de los Estades Miembros contienen una cierta variedad en lo
relativa a la duración de dicho plazo, lo que explica la relativa inestabilidad de estas creaciones
en el émbito del derecho de autor. En esta variedad de soluciones, debemos tener en cuenta,
principalmente, dos aspectes de referenda: el memento en que se computa el comienzo del plazo
de duración y el plazo en sí mismo.
a) En relación con la fecha o memento en que se inicia el cómputo, no resulta siempre fécil
conocer la fecha exacta, o inclusa aproximada, de la realización de una fotografía. Hay que reconocer que en la obra fotografica, al igual que en otras categorías de obras protegidas, el criterio
mas solido para el cómputo del plazo de protección es el que se efectúa a partir de la muerte
del autor.
b) En cuanto a la duración del plazo en sí mismo ¿qué criterios objetivos pueden manejarse
para adjudicar a una obra fotografica un plazo mayor o menor de protección, con respecto a
otra fotografía? Existen -y eso es incuestionable- fotografías con mayor mérito y valor artística
y documental que otras. En varias legislaciones, esa diferencia de «calidad» podré servir para
situar a una y otras en lugares diferentes, lo que traeré consigo tratamientos y plazos de duración
distintes. Pera esas estimaciones y criterios no parecen estar de acuerdo con el espíritu convencional, lo que, en definitiva, ha inducido en muchas ocasiones a buscar soluciones de compromiso.
En el Memorandum, debatido en el sena del Comité de expertes en 1988, se prefirió adoptar
una postura de compromiso, tanta en lo relativa al comienzo del període de protección como
al plazo en sí mismo. Por eso se ha podido llegar a proponer que cela duración de la protección
de las obras fotogréficas no debería ser, por regla general, inferior a un període que comprendiese la vida del autor y veinticinco años después de su muerte 15.
IV. Sistema positivo español
11.· La obra fotografica antes de la Ley de Propiedad lntelectual de 1987.
Como toda lo relacionada con la materia de propiedad intelectual, las normas de derecho
positivo español sobre la fotografía no son excesivamente abundantes; por el contrario, hay que
rastrear textos y colecciones legislativas para hallar, de vez en cuando, alguna norma o resolu·
ción alusiva a este tema. La protección atorgada a la fotografía a lo largo del sigla de vigencia
de la Ley de Propiedad lntelectual de 1879 halla su fundamento, ademas de en la propia Ley,
en muy escasas disposiciones aparecidas para regular casos concretes.
El Reglamento de la Ley de Propiedad lntelectual, de 3 de septiembre de 1880, en su artí·
culo 1° dice: ccSe entendera por obras, para los efectes de la Ley de Propiedad lntelectual, todas
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las que se producen y pueden publicarse por los procedimientos de la esc ritu ra ... la fotografia,
o cualquier otro de los sistemas impresores y reproductores conocidos o que se inventen en lo
sucesivo».
Bastantes años mas tarde, encontramos una Real Orden de 28 de agosto de 1924, que resuelve
una consulta formulada por un particular sobre la autoria de una obra fotografica. Las bases de
esta resolución eran las siguientes:
¿Quién es, a los efectes de la Ley de Propiedad lntelectual, el autor de una fotografia? Evidentemente, según el texto legal citada, en la creación de la obra fotografica, hay· dos fases:
18 . Concebir y planear cómo y de qué va a ser la fotografia. 2•. La obtención material de la
misma.
Normalmente, ambas fases son desarrolladas por una misma persona. Pere ¿qué ocurre
cuando cada una -la concepción y la ejecución- son desarrolladas por personas d iferentes?
En el caso del autor de un libra de «Historia Natural" que encarga a otra persona que obtenga
fotografías de los animales de un parque zoológico, que ilustraran el libra, ¿quién es el autor, a
efectes jurídicos, de dichas fotos?
El articulo 2° del Reglamento de 1880 dice que se considera autor, a los efectes de la ley
de Propiedad lntelectual, «al que concibe y realiza alguna obra científica o !iteraria o crea y ejecuta alguna obra artística... » Es evidente que en este caso concreto, cuando la realización o ejecución de la obra se lleva a cabo de modo mecanico mediante la aplicación automatica de
dispositives o aparatos, la titularidad del autor debe recaer en la persona que concibió y realizó
-dichas fotos. Otra cosa distinta seria si el encargo de la obra consistiese, no en tomar fotografías,
sine en hacer un cuadro o dibujo. Aquí el fin perseguida no se obtendría por medios mecanicos,
sine por aplicación de facultades intelectuales y artísticas, lo cual significa que serían dignas de
protección.
Mas tarde el Ministerio de Educación Nacional publicó una Orden Ministerial de fecha 9 de
enero de 1953. Dicha orden se dictó a instancia del Presidente de la lnstitución Defensora de
la Propiedad Fotografica, en la que se solicita que se recuerde la permanencia en vigor (en 1953)
de la Real Orden de 4 de noviembre de 1911, dadas las frecuentes infracciones de ésta. Esta
Orden de 1911 disponía que cuantos reprodujesen obras fotograficas tienen la obligación de hacer
constar al pie de las reproducciones el nombre de quien hizo dichas obras, a no ser que haya
mediada pacto en virtud del qual el autor de estas obras haya renunciada a tal derecho.
La protesta-recordatorio del Presidente de la lnstitución Defensora de la Propiedad Fotografica, en 1953, se basaba en el hecho de que las publicaciones periód icas ccsuprimen, cuando
lo estiman oportuna, el nombre del autor de la fotografia... » Por esta razón , el solicitante estima
que convendría recordar la vigencia de determinadas disposiciones en materia de Prapiedad
lntelectual, desde la Ley de 1880, hasta las citadas O.M. de 1911 y 1924, sin olvidar el correspondiente texto convencional de Berna.
Efectivamente, la Administración (Ministerio de Educación) en esta Orden Ministerial de 1953,
recuerda la vigencia y permanencia de las normas aludidas. De este modo, no solamente se
reconoce uno de los derechos mas importantes del autor (el de autorizar la reproducción de sus
obras) sine que, al mismo tiempo, la O.M. de 1953, significaba una clara concordancia con lo
establecido en el art. 19 del Reglamento de Propiedad lntelectual de 1880, que exceptúa del
trato general de utilización sin previa autorización (art. 18) a las ilustraciones (dibujos, grabados,
litografías, música y demas trabajos artísticos en publicaciones periódicas). La repraducción de
dichas obras en estos casos necesita la autorización del autor 16.
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12.- La fotografia en la vigente Ley española de Propiedad lntelectual
a) Durante su debate parlamentaria. La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad lntelectual atravesó, durante su etapa como Proyecto Legal en el Parlamento, dos fases distintas separadas por las elecciones generales de 1986. Existieron, pues, dos textos de proyecto de Ley: Uno
de 1984, comenzado a estudiar en 1985 en el Congreso de los Diputades, que feneció debido
a la clausura de las actividades de las Cortes Generales por razón de la convocatoria de elecciones generales en la primavera de 1986; el otro texto de 1987, que tras las correspondientes peripecias en los órganos legislatives fue finalmente aprobado, promulgada y entrada en vigor el
7 de diciembre de 1987.
Ya en los primeres borradores elaborades en las Comisiones que intervinieron en los sucesivos Anteproyectos de la nueva Ley, aparece la obra fotogn3.fica incluida entre las creaciones que
son objeto de propiedad intelectual.
El texto practicamente idéntico en los sucesivos borradores, se situaba en el articulo correspondiente a las obras susceptibles de protección. Entre elias aparecian «...las obras fotograficas,
a las que se asimilan las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia».
En el Proyecto de Ley de Propiedad lntelectual de 1987 se recogia la obra fotografica presentandola baja un doble matiz:
a) De un lado, la «obra fotografica», con la enunciación indicada mas arriba y que se incluia
en el articulo 10 del Proyecto, en el que se enumeran las obras objeto de propiedad intelectual;
b) De otro lado, las denominadas «meras fotografiaS» incluyéndolas en ellitulo V del Libra
11 del Proyecto, que esta referida a «Otros derechos de propiedad intelectual» (art. 118).
Como se puede comprobar, se mencionaba la obra fotografica, como obra protegida por
el derecho de autor mediante una enunciación general, sin entrar en otras particularidades. Pera
al mismo tiempo en dicho Proyecto ya se contemplaba la doble consideración de la obra fotografica, según se tratase de «Obra protegida en el Libra I» o de «fotografia u otra reproducción que
no estén protegidas en dicho Libra». De este modo ya se deslindaba la doble aceptación de
estas obras. De una parte, se consideraban las obras fotograficas protegidas en el Libra I. De
otra parte se tenian en cuenta las meras fotografias que se regulaban en el art. 118 de la nueva
Ley. Estas últimas, cuya naturaleza viene determinada tanta por su caracter de «reproducción»
como por su inserción en el ambito de los derechos afines al de autor, tienen un plazo de protección de 25 años a contar desde su realización.
Desde el principio el tema de la protección de la obra fotografica en la futura Ley atrajo la
atención de los sectores afectades y ya en 1984, durante la fase de elaboración del anteproyecto
de Ley los sectores profesionales de la fotografia formularan diversas opiniones. Dos entidades
representativas del sector hicieron llegar sus observaciones y sugerencias sobre el tratamiento
que dicho Anteproyecto otorgaba a la obra fotografica y las consecuencias que del mismo se
derivaban.
De una parte, emitian su opinión los miembros de la Confederación Nacional de Fotógrafos
Profesionales de España. En general, coincidian con el tratamiento atorgada a la obra fotografica
en el texto del Anteproyecto. Tan sólo deseaban que en relación con el derecho moral, quedasen
reconocidas determinadas facultades que, textualmente, eran las siguientes:
a) El derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra fotografica por el mero hecho
de hacerla y estampar su sella con indicación del distintiva © (Copyright), año de realización
y nombre del autor al pie de la imagen.
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b) El reconocimiento a la autoria de la obra fotografica debe referirse a la imagen en sí, no
sólo a las copias, ya sea registrada sobre soporte convencional (fotoquímica o electrónico).
e) El derecho al arrepentimiento, recogido en la legislación francesa, que faculta al autor de
la fotografia a retirar de la circulación su obra por fundadas razones de orden moral o ideológico,
no sólo en consideración al contenido de la obra en sí, sine a la concreta aplicación que pueda
darsele por parte de quien la explota o difunde, contrariando las condiciones mas íntimas y respetables del autor.
En cuanto a los derechos patrimoniales no se especificaban claramente por parte de la Confederación cuales serían los puntes objeto de posibles sugerencias. Solamente se apuntaba el
ya problematico tema de la titularidad del derecho de autor en la obra foto'grafica, en el caso
de relación contractual laboral.
Por otra parte, emitió su parecer la Asociación Nacional de Informadores Graficos de Prensa .
Las sugerencias y observaciones de esta entidad profesional al texto del Anteproyecto se centraban sobre dos aspectes sustanciales:
-Relaciones del fotógrafo con la Empresa periodística: Se trataba de llamar la atención sobre
determinadas situaciones que se crean en el desarrollo de las relaciones laborales habituales:
utiliz8.ción de las obras fotograficas por la Empresa, sus limites, identificación del autor, etc... Todos
elles son problemas que se insertan en la conflictiva parcela de la propiedad intelectual, cuando
el autor se encuentra ligado por una relación laboral.
-Reconocimiento del derecho de autor en la obra fotografica . En este sentida, la Asociación pretendía que se tuvieran en cuenta dos clases de situaciones: de una parte, reconocimiento de unas atribuciones al autor de la obra fotografica, que tal vez rozasen los limites
del derecho a la intimidad de las personas y a la propia imagen. De otra parte, la Asociación
sugería que se reconozca y proteja con mas fuerza el derecho del autor de la obra fotografica aparecida en prensa periódica, exig iendo a terceres la autorización del autor para su
reproducción.
Asf, se pretendia que en el articulo 34 del Anteproyecto se disponga expresamente que quedan exceptuadas del régimen de libertad de reproducción que en dicho articulo se reconoce,
las fotografías de prensa. No basta con que se pueda lograr esto mismo insertando al pie de
la fotografia la clasica advertencia: derechos reservades. Debería asegurarse expresamente en
el texto de la Ley.
·
Alegaba la Asociación que, en el entonces vigente Reglamento de Propiedad lntelectual, ya
se contemplaba la posibilidad, al exceptuarse a estas obras en su articulo 19 del régimen general de utilización, sin previa autorización, que se establece en el articulo 18 de la misma norma legal.
b) Las peculiaridades de la fotografía en la nueva LPI: obra fotografica y mera fotografía: Finalmante, la Ley de Propiedad lntelectual de 1987, actualmente vigente, ha incluido las fotografías
dentro de su ambito de protección con arreglo al siguiente criterio:
a) La obra fotografica, «strictu sensu». El articulo 1(} de la LPI dispone que «Son objeto de
propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artisticas o científicas expresadas
por cualquier media o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en
el futura, comprendiéndose entre elias:
Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia.
b) La mera fotografía. El articulo 118 de la LPI, que queda amparado por ellitulo V cuyo
rótulo es «De la protección de las meras fotografíaS», dispone que «quien realice una fotografia
u otra reproducción obtenida por procedimiento analogo a aquélla, cuando ni una ni otra tenga
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el caracter de obras protegidas en el Libro Primera, goza del derecho exclusiva de autorizar su
reproducción, distribución y comunicación pública , en los mismos términos reconocidos en la
presente Ley a los autores de obras fotograficas.
Este derecho tendra una duración de veinticinco años desde la realización de la fotografia.
Antes de entrar en el epígrafe relativa a las circunstancias y contenido de la protección de
la obra fotografica en nuestra actual Ley de Propiedad lntelectual resulta conveniente insistir, una
vez mas, en las razones de la duplicidad de criterios de su tratamiento. A este respecto, es útil
recordar, resumida la respuesta del Gobierno a las Enmiendas que algunos Grupos Parlamentarics formularan al respecto.
Uno de los problemas que en la legislación comparada ha suscitada mayores controversias,
según se ha visto, es el relativa a la consideración o no, de la fotografia como obra de creación
del ingenio humana y susceptible, por tanto, de protección jurídica. Si bien es cierto que muchas
obras fotograficas son auténticas obras de creación (el fotógrafo ha dispuesto con cuidada el
encuadre, la luz, la perspectiva, los detalles circunstanciales, etc...), en otras, sin embargo, la obra
resultante es un producto de una operación mecanica (apretar el botón disparador) de una maquina
fotografica que, inclusa en algunos casos ni siquiera ha necesitado esta mínima aportación humana
(por ej. las maquinas automaticas de foto-matón).
Este problema de llegar a trazar correctamente la línea divisaria entre lo que se puede denominar obra fotografica (obra de creación intelectual) y la que se conoce como simple fotografía
o una reproducción expresada por procedimiento analogo, no se ha conseguido solucionar plenamente, aunque la ley francesa de 1957, distinguía a estos efectos las obras fotograficas con
valor artfstico y documental de las restantes fotografías.
Pero en la actualidad y siguiendo la pauta marcada por el Convenia de Berna, las legislacio. nes europeas han ido abandonando los criterios de la calidad, de la finalidad de la obra, etc...
para diferenciar la obra fotografica y han optada por establecer esta diferencia entre obra fotografica y simple fotografia en el plazo de duración de la protección, (República Federal Alemana,
ltalia, Austria).
De este modo, sin entrar en una polémica sobre si tal fotografia es o no una obra de creación, se reconoce, al menos, un plazo mínima (que la Convención de Berna tija en 25 años) y
que cada legislación nacional pueda graduar hasta los 50 años que se atribuye a las restantes
obras protegidas; con la diferencia de que el cómputo de plazo en las simples fotografías se inii ón (Libro
cia en la fecha de su realización, mientras en las consideradas como obras de~cra
Primera) lo son durante la vida del autor y sesenta años después de su muerte.
Limitar el beneficio de la protección a ciertas categorías de obras fotograficas es una solución -repetimos- que incorporó la Convención de Berna en su revisión de Estocolmo en 1967.
La fotografia ha sido aceptada por las legislaciones que siguen el derecho unionista, pero hay
que reconocer que su postura es incómoda. Inclusa Francia que, en su Ley de 1985, ha intentada resolver el problema eliminando los calificativos de «artística y documental» para designar
las obras fotograficas de creación, no ha hallado la solución definitiva.
La obra fotografica pues, se halla en una situación de equilibrio inestable cuyo único elemento de valoración se ha centrada en la diferencia del plazo de protección para unas y otras,
según se trate de obras fotograficas (que constituyen auténticas creaciones intelectuales) de las
simples fotograffas o reproducciones que a pesar de no estar comprendidas en el Libro I de
la Ley, sus autores gozan de iguales derechos de reproducción, distribución y comunicación pública
y en los mismos términos que la LPI reconoce a los autores de obras fotograficas.
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13.- Circunstancias específicas de su regulación
Vimos, en epígrafes anteriores, cuales eran las características de la obra fotografies al ser
considerada en la perspectiva del derecho de autor tanto convencional como de la legislación
comparada y comprobamos cuales eran los puntes de fricción que unes y otros regímenes jurídicos planteaban al aplicar a la obra fotografica los diferentes elementos de la relación jurídica
intelectual: concepte de autor y titular de derechos morales y patrimoniales; la transmisión de
los derechos; la duración del plazo de protección, etc... ¿De qué manera se corresponden estos
elementos con el tratamiento que nuestro ordenamiento concede a la fotografia?
a) Autoría y titularidad

En relación con el autor de la fotografía es evidente que como tal solamente puede considerarse «la persona natural» que la ha creado. Ahora bien, se citan casos en nuestra Ley, en los
que cabe atribuir o reconocer los derechos del autor a una persona jurídica. En estos casos,
ademas de las fotografías anónimas o firmadas con seudónimo, la autoría de la parte grafica
o ilustrada (si contiene fotografías) de la obra editorial realizada como obra colectiva (art. 8 de
la LPI) puede reconocerse del mismo modo que la parte !iteraria, a una persona jurídica.
Se presumira autor de la fotografia, salvo prueba en contra, a quien aparezca en ella como
tal, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique (art. 6). La obra fotografica se protege
por el mero hecho de su creación; su protección no està subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad (por ej. a la inscripción en un determinada Registro).
En cuanto a la titularidad del derecho es lógico que no siempre coincidira en la persona del
autor habida cuenta que éste puede ceder sus derechos a otra persona en virtud de cualquier
acte traslativo de dominic; si bien existen determinades derechos (los morales) que no pueden
ser enajenados y que la cesión de titularidad esta sujeta a determinades requisitos que la propia
Ley establece.
b) Los derechos del autor

Los derechos del autor fotografico en la nueva Ley son de doble naturaleza: morales y patrimon iaies o de explotación. Los derechos morales se reconocen solamente a aquelles cuyas obras
fotograficas tienen el caracter de obras protegidas en el Libro Primero. Son derechos que el autor
fotografico no puede enajenar y a los que no puede renunciar. Se detallan en el articulo 14 de
la Ley y comprenden ademas de los ya conocidos de divulgación, de paternidad y de integridad, se añaden otros no menes importantes como el derecho de arrepentimiento y el de acceso
al ejemplar único o raro de la obra fotografica.
El ejercicio de los derechos morales no es perpetuo, salvo la excepción que la ley reconoce
a los derechos de paternidad y de integridad a favor de las personas físicas o jurídicas a las
que el autor se lo ha confiada expresamente por disposición de última voluntad si no existe tal
encargo expreso, el ejercicio de estos dos derechos correspondera a los herederos del autor.
Del mismo modo podran ejercer el derecho de divulgación, cuando la obra no ha sido divulgada en vida del autor, las mismas personas señaladas anteriormente, durante un plazo de 60
años desde la muerte del autor.
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Es importante, asimismo, destacar que, en caso de que no existan las personas mencionadas (las expresamente citadas por el autor o sus herederos) o se ignore su paradero, podran
ejercer sus derechos morales citades -paternidad. integridad y divulgación, éste durante 60
años desde la muerte del autor- y por este orden. el Estada, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales y las instituciones públicas de caracter cultural.
En cuanto a los derechos patrimoniales de explotación la LPI reconoce al autor su ejercicio
exclusiva. Son los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación . Nadie pedra ejercer estos derechos sin su autorización , salvo en los casos especiales
que se mencionaran (articulo 17 de la LPI).
Los derechos de explotación son reconocidos y ejercidos, por igual, tanta para los autores
de las obras fotograficas recogidas en el Libra Primera de la LPI , como para los autores de las
meras fotografías, contempladas en el articulo 118.
En el mundo operativa de la propiedad intelectual en torno a las obras visuales. como las
artes plasticas y la fotografia, los derechos de explotación mas característicos son el derecho
de reproducción y el de comunicación pública.
En términos de nuestra LPI, hay que entender por reproducción la fijación de la obra en un
media que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella (art. 18).
En otras palabras,/a reproducción comprende tanta la fijación de un obra en un media que permita su conocimiento por el pública (por ejemplo, la plasmación de un obra !iteraria en un libro),
y, de otra parte, la obtención de copias de toda o parte de ella (en el caso de la obra !iteraria,
la edición de un número de ejemplares que pueden referirse a la obra completa o a parte de
la misma si se decide editar la obra por fascículos o entregas).
Se entiende por comunicación pública -dispone el articulo 20 de la LPI- todo acta por
el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de elias. En síntesis, la definición jurídica de comunicación pública viene a
precisar que sus elementos son los siguientes: una parte, paner en conocimiento del pública
una obra intelectual; de otra que el público al que se hace llegar sea una pluralidad de personas:
el acceso a la obra por una sola persona impide calificarlo como comunicación pública; y, finalmante, que para que tenga lugar ese conocimiento de la obra por una pluralidad de personas
no sea necesario efectuar copias o ejemplares para cada una de elias, sina que toda una colectividad pueda tener acceso a la obra sin que sea precisa la reproducción y distribución de ejemplares.
Uno de los actes de comunicación pública que se reconoce en nuestra LPI (art. 20.2.g) es
la exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. Este acta comporta. naturalmente,
la aparición y regulación del derecho de exhibición pública cuya titularidad, bien en favor del
autor de la obra o bien en favor del propietario del soporte, es uno de los aspectes mas importantes del régimen jurídica de las obras visuales y sobre el que volveremos mas adelante (articulo
56 de la LPI).
En cuanto a los otros dos derechos de explotación reconocidos al autor o a su derechohabiente por nuestra LPI -distribución y transformación- no tienen en el ambito de la imagen fija
la importancia y transcendencia económico-social de los dos derechos de reproducción y comunicación pública. Baste, recordar, sin embargo, que el derecho de distribución, por el cual el autor
autoriza el modo de puesta en circulación de su obra (en venta, en préstamo, en alquiler, etc...)
a partir de haberse realizado la primera venta; ello significa
agota este derecho sobre la ven~.
que una vez que el autor ha autorizado la venta de su obra, este derecho se agota a partir de
ahora para sucesivas ventas.
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e) Duración del plazo de protección
Ya hemos visto anteriormente que en nuestra actual LPI la fotografia -siguiendo de cerca
los modelos alaman, austríaca e italiana- posee un plazo diferente de protección según se trate
de una obra en los términos previstos en el Libro Primero (art. 10.1.b) o de una simple o mera
fotografía, en cuyo caso se le aplica el Articulo 118 de dicha Ley. En el primer caso, la fotografia
esta equiparada a cualquiera de las obras de creación del espí ritu humana en el campo Iiteraria
y artística y, en consecuencia, su plazo de protección dura toda la vida de su autor y sesenta
años después de su muerte.
En el segundo caso, una simple fotografia u otra reproducción obtenida por procedimiento
analogo a aquella, cuando ni una ni la otra tenga el caracter de obras protegidas en el Libra
Primera, gozaré de un plazo de protección de 25 años contades desde la realización de la fotografia. Esta diversidad de tratamiento de una fotografia que se establece en el articulo 118 de
Ley comporta, en relación con las obras contempladas en el Libra Primero y de acuerdo con
el texto de este precepte legal, no solamente una diferencia en cuanto a la duración del plazo
de protección si no también en lo referente al posible ejercicio de. los derechos morales y al derecho de transformación : ambas clases de facultades parecen escatimarse -al menes en la letra
del citada art. 118- al autor de las meras fotografías.
Una vez transcurrido los plazos de sesenta años desde la muerte del autor, para las fotografías protegidas por el Libra Primera de la LPI y de 25 años desde su realización, en el caso de
las meras fotografías, los derechos de explotación se extinguen y dichas obras pasan al dominic
pública. Las obras en domi nio pública -dice el art. 41 de la LPI- podran ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respeten dos derechos morales; el de paternidad y el de integridad, en
los términos establecidos en los números 3° y 4° del articulo 14 de la propia Ley.
d) Umites al ejercicio del derecho de autor en /as obras fotograficas.
Por aplicación de lo dispuesto en el capitulo 11, dellitulo lli articules 31 a 40 de la LPI el autor
de una obra fotogréfica o de una mera fotografia no podra oponerse a su utilización en determinades casos, entre los que destacan:
a') No podré oponerse a la reproducción de una fotografia por un tercera siempre que sea
para uso privada del copista y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.
Tampoco cuando la fotografia vaya a ser utilizada como consecuencia o para constancia en un
procedimiento judicial o administrativa (art. 31 LPI).
b') No sera necesaria la autorización del autor de una fotografia ya d ivulgada para su inclusión
a titulo de cita o para su analisis, comentaria o juicio critico en una obra ajena. La utilización de
la obra fotogréfica en estas circunstancias solamente podré realizarse con fines docentes o de investigación y sera utilizada en la medida justificada por la finalidad de esa incorporación . En toda
caso, se habra de indicar siempre la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada (art. 32 LPI).
e') Salvo que se hubiese hecho constar en origen la reserva del derecho, cualquier trabajo
gréfico sobre temas de actualidad que haya sido difundido por los medios de comunicación social
podré ser reproducido, distribuido y comunicada públicamente por cualesquiera otros medios
de la misma clase. Se debera citar lafuente y el nombre del autor si el trabajo apareció con firma.
Esto no sera obstaculo para que el autor de la fotografia o trabajo grafico así utilizado pueda
ejercer el derecho a percibir la remuneración acordada. En caso de no haber acuerdo, procedera percibir la remuneración que estime equitativa. (art. 33).
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d') Cuando con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de actualidad hubiera necesidad de utilizar determinadas imagenes o fotografías, éstas pueden ser reproducidas, distribuídas y comunicadas públicamente sin necesidad de obtener la previa autorización de su autor,
si bien dicha utilización lo seré solamente en la medida en que lo requiera dicha finalidad informativa (art. 34).
e') Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden
ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales (art. 35).
e) Las limitaciones del artículo 37 de la LPI
Una de las limitaciones al derecho de autor de mayor importancia para la actividad habitual
de los centres culturales públicos es la que se contiene en el articulo 37 de la LPI. Según este
precepte, «los titulares de los derechos de autor no podran oponerse a las reproducciones de
las obras, cuando aquéllas se realicen con finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de
caracter cuttural o científica y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación)).
Esta limitación a los derechos de los autores o a sus titulares implica, en el caso de obras
fotograficas o visuales que se encuentran en un establecimiento de los indicades, las siguientes
precisiones:
- Alcance de la limitación: Solamente pueden reproducirse sin previa autorización del autor,
las fotografías u obras graficas que hayan sido divulgadas. Las obras inéditas no pueden divulgarse sin la autorización de su autor, en los términos en que a éste se le reconoce el derecho
moral de divulgación. (17).
- Asimismo, solamente podran acogerse a esta limitación las obras que se encuentren formando parte del acervo o patrimonio documental del centro o institución de que se trate. La reproducción debera realizarse por los propios servicios de reproducción de dicho centro. No debera
tener finalidad lucrativa para la Entidad; naturalmente, no puede considerarse como «lucrativa))
la percepción de unas tasas mínimas que se limitan a cubrir el coste de la reproducción realizada.
- La reproducción de la obra así efectuada debera dedicarse exclusivamente a fines de investigación. Si, posteriormente el material así reproducido formase parte de una publicación con
finalidad lucrativa, el autor del trabajo de investigación o el editor, en su caso, debera solicitar
autorización del autor o titular de los derechos de la obra grafica reproducida, si la utilización
del material reproducido extralimita claramente su uso a titulo de cita, en los términos del art.
32 de la LPI.
En todo caso, debera citar la fuente y el nombre del autor, si es conocido.
f) La determinación del autor. En este caso conocer el nombre o los dates de identificación
personal del autor resulta de extremo interés. En primer lugar, porque se sabe, desde el principio, si la obra se encuentra o no en dominio público. En segundo lugar, el testimonio del autor
respecto a su deseo de que sea respetado su derecho al inédito solamente puede obtenerse
-de no constar por escrito- mediante consulta directa.
En el caso de obras fotograficas anónimas o con autor que se oculta tras seudónimo o, simplemente, se ignora quién es su autor o su titular actual, la aplicación del articulo 37 no tendría
ningún problema mientras se cumplan los requisitos objetivos que en dicho precepte se contienen en relación con la reproducción de la obra. El problema pedra aparecer cuando alguna de
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estas circunstancias se modifique (por ejemplo que un Archivo o Museo pretenda editar para
su venta al pública, una reproducción de una obra allí depositada, y con motivo de no conocerse
la persona de su autor o de su titular y en consecuencia, ·no solamente no puede saberse si
ya se encuentra en dominio pública, sino tampoco pueda solicitarse la autorización pertinente
para efectuar la reproducción. En estos casos se podría utilizar la reproducción dentro de los
límites de la buena fe.
En este campo de las limitaciones al autor o a sus derechohabientes para el ejercicio exclusiva de sus derechos reúne especial interés el supuesto contemplada en el artículo 40 de la LPI
que dice: «Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra en condiciones que vulneren lo dispuesto en el
artículo 44 de la Constitución, el juez podré ordenar las medidas adecuadas a petición del Estada,
las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las instituciones públicas de caracter
cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítima».
Es esta una limitación de amplio alcance que afecta, en principio, a un derecho moral concreto: el derecho de divulgación o derecho al inédito. Si alguna de las entidades poHticas o culturales o cualquier persona que tenga un interés legitimo entendiese que la negativa a la divulgación
de una obra afecta a uno de los principios rectores de la política social y económica que nuestra
Constitución consagra en su articulo 44, podran dirigirse al Juez solicitando que torne las medidas adecuadas (18). En caso como éste, el interés general prima sobra las apetencias o intereses particulares. No es la primera vez -ni tampoco seré la última- en que los herederos de un
personaje célebre se niegan a autorizar la publicación de una obra o de parte de ella, sobre
la que poseen determinades derechos. Si bien hay que recordar que este derecho tiene un limite
temporal-60 años después de la muerte del autor- y que salvo razones de verdadera urgencia
o temor de desaparición de la obra, la oposición a su divulgación dejara de tener virtualidad
con el transcurso del tiempo.
g) La transmisión de los derechos.

Los derechos de explotación que el autor tiene sobre la obra fotografica puede transmitirlos
a otra persona, natural o jurídica, por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Ademas
de los elementos sustanciales en cada acuerdo o pacto de cesión, en el caso de la transmisión
de derechos de propiedad intelectual habra que tener en cuenta la presencia de elementos especfficos: de una parte las modalidades de explotación de la fotografia; de otra, la mención del
tiempo de vigencia del acuerdo y, finalmente, el ambito territorial del mismo.
En caso de que no se mencione el tiempo, la vigencia del acuerdo queda limitada a cinco
años; si no se menciona el arn bito territorial, se limitara al país en que se limite la cesión . En caso
de no citarse específicamente las modalidades de la explotación de la obra, la cesión quedara
limitada a la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable
para cumplir la finalidad del mismo (articulo 43 de la LPI).
Toda cesión de derechos en propiedad intelectual debera realizarse por escrita, hasta el punto
que si a pesar de que el cedente requiere al cesionario para cumplimentar este requisito, éste
no lo cumpliere, el cedente puede declarar resuelto el contrato (art. 45).
La contraprestación económica del acuerdo de cesión se lleva a cabo mediante una participación del cedente proporcional en los ingresos de la explotación. La cuantía de esta participación se hara constar en el contrato. De todos modos, la remuneración por la cesión del derecho
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o derechos de explotación acordada, puede estipularse en un tanto alzado, cuando concurren
determinadas circunstancias que se especifican en el art. 46 de la LPI.
Aspecte muy importante en los acuerdos de transmisión de los derechos de propiedad intelectual es el relativa al caracter exclusiva o no exclusiva de la cesión. La cesión de una fotografia
en exclusiva faculta al cesionario:
- a explotar la obra con exclusión de otra persona, inclusa el propio cedente.
- a atorgar autorizaciones no exclusivas a terceres, salvo pacto en contrario.
- a perseguir judicialmente las violaciones que afecten a las facultades que le han concedida.
- a transmitir a otro su derecho con el consentimiento expreso del cedente. (arts. 48 y 49 de
la LPI).
En el caso de cesiones no exclusivas, el cesionario queda facultada para utilizar la obra de
acuerdo con los términos de la cesión y en consecuencia, tanta con otros cesionarios como con
el propio cedente.
h) La cesión de los derechos en la obra por encargo.

Ya se ha hablado, en parrafos anteriores, de las particularidades que, en la propiedad intelectual, encierra una obra por encargo de una tercera persona y ya se ha vista el panorama que
la legislación comparada ofrece sobre este tema. La Ley española nada aporta sobre ella; inclusa
se dirfa que no tiene interés alguna en manifestarse sobre un tema como este que, se quiera
o no, se sitúa mas en el ambito civil de las relaciones creadas por contratos de arrendamiento
de obras o servicios, que en el plano de la propiedad intelectual. «El encargo de una obra -se
reconoce en el articulo 59 de la LPI- no es objeto del contrato de edición» ... ; con ello, el legislador español ha situada la habitual figura de la creación de la obra por encargo en el contexto
general de la obra creada por cuenta ajena donde la transmisión de los derechos del autor de
la obra al comitente se regula por los términos del contrato o acuerdo suscrito entre ambos, si
bien habran de observarse los requisitos de caracter formal y de contenido prevenidos en el capitulo
I del lTtulo V, Libra Primera de la Ley de Propiedad lntelectual.
ij La cesión de /os derechos en la obra creada por autor asalariado.

Con ciertas conexiones con el punto anterior de la obra hecha por encargo, nos encontramos con el hecho cotidiano de la situación que presenta la cesión de los derechos de explotación de propiedad intelectual de un autor que se encuentra ligado por una relación laboral. Sobre
este tema, el legislador español, fiel al espiritu contractual dispone que en estos casos la cesión
de los derechos del autor-asalariado al empresario se regira ccpor lo pactada en el contrato, debiendo
éste realizarse por escrita».
En caso de no existir contrato escrita, se abre camino a una presunción en virtud de la cual
los derechos de explotación han sido cedides por el autor al empresario en exclusiva. Esta transmisión se efectuara, asimismo, con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual
del empresario.
Mas adelante, entre los casos concretes que pueden generar las modalidades aquf descritas, aludiremos a la utilización de fondos graficos en los Archivos cuyo origen o procedencia es
una Empresa informativa.
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j) La cesión de los derechos y el derecho de exhibición pública.
Es importants dejar bien sentado, y nuestra LPI así lo manifiesta en su articulo 56 que «el
adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporada la obra no tendra, por este
solo titulo, ningún derecho de explotación sobre esta última». Esto quiere decir que el adquirente
de una obra visual, tal como una pintura, fotografia, grabado, etc... no tendra por el sólo hecho
de su adquisición, ninguna de los derechos de explotación que la Ley reconoce sobre dicha
obra, salvo el de distribución por venta puesto que este derecho ya se ha agotado, para el autor,
a partir de la primera venta.
Sin embargo, las obras plasticas y la obra fotografica poseen determinadas peculiaridades
en relación con el acte de su comunicación al pública; esto es, en relación con su exhibición
pública. Es cierto que la venta de una obra de esta naturaleza por su autor no le confiere automaticamente al adquirente los derechos de propiedad intelectual sobre la misma si no se hacen
constar expresamente en el caso de la compraventa. Solamente se admite una excepción: el
adquirente de un cuadro o de una fotografia tiene el derecho de exposición pública de d icha
obra aunque ésta no haya sido todavía divulgada (art. 56 LPI).
Parece que nos hallamos ante una excepción al libre ejercicio, por parte del autor, de uno
de sus derechos morales: el de divulgación o derecho de inédito. Efectivamente, a no ser que
el derecho de exhibición pública hubiera sido excluido expresamente por el autor de los derechos de explotación que cede al vender la obra original, no pedra oponerse a que el comprador
o nuevo propietario ejercite dicho derecho de exhibición. Por otra parte, es preciso reconocer
que resultaria bastante extraño el acte de compraventa de una obra de arte plastica o fotografia
en que el autor prohiba al adquirente de un original suyo ejercer el derecho de comunicación
o ~ x h i bic i ón
pública.
Con todo, el legislador español ha querido limitar de algún modo el ejercicio del derecho
de exhibición pública de obras plasticas o fotografías que se reconoce al titular o propietario de
la misma, atribuyéndole al autor la posibilidad de ejercer determinadas •medidas cautelareS»,
para evitar que se perjudique su honor o reputación profesional. ¿De qué •medidas cautelares»
se trata? El articulo 56 de la LPI aclara que se trata de las • medidas cautelares previstas por
esta Ley», que según el artículo 126 de la misma, se podran pedir a la Autoridad judicial por
los titulares de los derechos reconocidos en dicha Ley, «en caso de infracción o cuando existe
temor racional y fundada de que ésta va a producirse de modo inminente».

V.- Consideraciones sobre supuestos concretes
El pape/ de los centres de investigación.
Los archivos, museos, bibliotecas, etc... desarrollan actividades en las que muestran su doble
faceta: de una parte como centres de recepción , depósito, conservación, exhibición , etc... de
obras de creación intelectual. De otra parte, el aspecte dinamico de la faceta anterior: la presentación al pública, en general, de todo su acervo artística y documental para su conocimiento,
difusión y utilización públicos.
En sus tareas diarias, los aludidos centres de investigación cultural se encuentran, muy frecuentemente, ante situaciones en las que se debe actuar no solamente como propietarios o depositarios de obras de creación artística, sine también como partes activas en la cadena de
operaciones que producen las relaciones jurídicas en materia de propiedad intelectual.

88

La propiedad intelectual y la regulación del acceso i difusión de la imagen. Especial consideración de la fotografia

En las actuaciones que comporta su actividad en ambas facetas, estos centres habran de
enfrentarse, con frecuencia, a situaciones en las que se esta dilucidando un problema de propiedad intelectual. Con mayor motivo, en el caso de las imagenes, habida cuenta del considerable
impacto producido, en los últimes años, por las innovaciones tecnológ icas. En los supuestos de
confección de catalogos de fondos existentes, o de facilitar reproducciones fotograficas de imagenes que obran en el archivo, a petición de personas interesadas para su posterior incorporación a un trabajo editorial, estaremos ante casos en los que no solamente habra que cumplimentar
determinades requisitos de orden interno sino que al mismo tiempo, habra que considerar los
que se deriven de la normativa de la propiedad intelectual.
Tanto si se trata de adquirir documentes de imagenes (bien sea obras originales de artes
plasticas como de fotografías) para enriquecer el propio patrimonio de la lnstitución, como si se
trata de proyectar al exterior dicho patrimonio documental facilitando su conocimiento y utilización por terceres, deberían tenerse en cuenta siempre los requisitos relatives a la transmisión
de los derechos de propiedad intelectual.

Necesidad de formalidades en la cesión de derechos.
La nueva L.ey de Propiedad lntelectual se ha propuesto que las relaciones jurídicas que se
desarrollan en un ambito tan escasamente proclive a formalismes, como es el que se mueven
autores, artistas, editores, industrias culturales, etc... se afiancen, sin embargo, mediante un sistema donde son frecuentes los formalismes, los acuerdos escrites, las cautelas procesales, las
inscripciones registrales, las entidades que aseguran la protección de los derechos, etc... en suma:
todo un eficaz dispositiva de seguridad que garantice a autores y derechohabientes la permanente protección de sus derechos intelectuales.
En las relaciones que estos centros e lnstituciones culturales sostienen con personas privadas, tanto naturales como jurídicas, se plantean con frecuencia problemas derivades de la falta
previa de precaución de someter por escrito las condiciones sobre las que se regira una determinada colaboración mutua. Y lo curioso es que no siempre un punto critico o de discrepancia
se resuelve por aplicación de la normativa sobre Propiedad intelectual, tal vez la obra artística
objeto de discusión se encuentra en dominic público, en cuyo caso las d iscrepancias se resolverían por otro conducte pero no a través de d ichas normas específicas.
Cualquier relación jurídica que emane de la actividad normal de un centro cultural con
terceras personas y de la que se derive la aplicación de la normativa vigente en materia de
propiedad intelectual, debera reflejarse siempre en un acuerdo por escrito. Pongamos un ejemplo. A un archivo que posee una colección de fotografías de reconocido valor documental
e histórico, una persona le solic ita una serie de reproducciones de algunas de estas fotografías, para publ icarlas en una determinada editorial, de caracter lucrativa (libro, folleto, catalogo, memoria, etc...).
Se impone la redacción de un acuerdo escrito, entre el archivo y la persona solicitante en
el que deben quedar claras las condiciones relativas a número de ediciones a realizar, ambito
de difusión, modalidades de utilización (caso de libros de bolsillo, de carteles publicitarios, de
«fundaS» de discos, etc...) y, por supuesto, condiciones de contraprestación económica, por parte
de la usuaria de la fotografia; esto es, si el pago sera un % por cada ejemplar vendido en cada
edición o si, por el contrario, sera mediante una cantidad alzada, pagadera en el memento del
acuerdo o para cada edición que se realice.
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El archivo debe tener en cuenta que el desarrollo de sus relaciones con la persona o entidad
usuaria de sus documentes fotograficos depende esencialmente del acuerdo que ambos suscriban de la declaración unilateral que, presentada en el archivo, debe firmar y asumir la persona
o entidad interesada.
Toda esta, con independencia de que las fotografías que facilita el archivo a terceras persanas estén o no en dominic pública. En el caso de que dichas obras tengan autor conocido vivo
o estando fallecido, no haya transcurrido el plazo de protección «post mortem», la primera diligencia que habra de exigir el archivo al solicitante es la autorización escrita del autor o su(s) derechohabiente(s), siempre que no se trate de una obra de la naturaleza y finalidad contempladas
en el artículo 37 de la LPI.
·
Si las obras solicitadas por terceras personas al archivo para su posterior reproducción y utilización se encuentran en dominic pública, las condiciones que el archivo imponga para su uso
así como cualquier acuerdo o declaración unilateral, se inscribe en el marco del derecho común
sin que le afecte el régimen de propiedad intelectual. Para un mejor funcionamiento y conservación de sus fondos, el archivo puede imponer a los usuarios de sus documentes y creaciones
intelectuales que estén en dominic público, las condiciones que considere oportunas (plazos,
tasas, participación en beneficies, etc...) y que reglamentariamente le sean aceptadas o concedídas por el organisme o institución de la que dependa. Y ella con total independencia de que
la persona usuaria lo utilice con o sin fin de lucro, o realice las reediciones o reutilizaciones que
estime convenientes.
Si un usuario habiendo acordada con el archivo su compromiso a utilizar determinades fondos u obras del mismo que se encuentran en dominic pública para determinades fines o para
una o varias ediciones, posteriormente lo incumple, el archivo podré iniciar actuaciones contra
dicha persona por incumplimiento del acuerdo o por infracción de reglamentes, pere no sera
por infracción de la normativa en materia de propiedad intelectual, a no ser que se infrinja lo
prevenido en el artículo 41 , parrafo segundo de la LPI.
No vamos, sin embargo, a extendernos en la pormenorización de los requisitos que deben
ser tenidos en cuenta en los contratos o acuerdos entre los archivos y los usuarios de sus fondos. Es una tema que tiene un lugar propio asignado en el programa de las Jornadas y a su
exposición nos remitimos. Tan sólo nos queda hacer algunas precisiones sobre aspectes puntuales que aparecen en el desarrollo habitual de estas relaciones. Se trata, principalmente, de
los problemas que pueden plantear en los archivos, la utilización de obras graficas allí depositadas, cuyos autores se encuentran incluidos en alguna de las modalidades de creaciones de obras
fotograficas elaboradas por encargo, sina también el de los que se encuentran sometidos a una
dependencia de caracter laboral o, inclusa, administrativa.

A- Obras creadas por personal funcionaria
Entre los autores cuya actividad creadora se desarrolla baja dependencia ajena se encuentran los funcionaries públicos. ¿Qué criterios presiden las actuaciones de los funcionaries, cuando
de elles se derivan creaciones de naturaleza intelectual? ¿Puede exigir su reconocimiento como
autor, a los efectes de la propiedad intelectual? No es éste el lugar para debatir un tema sumamante vidriosa sobre el que ni siquiera se han pronunciada las convenciones internacionales
y en el que las posiciones no estan todavía suficientemente dibujadas.
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En general, algunes tratadistas (Uimer, Fabiani, etc...) coinciden en señalar la existencia de
ciertos rasgos que pueden considerarse generales: mientras que los derechos que corresponden a las obras creadas por funcionaries por razón del puesto que ocupa y la tarea asignada
(informes, memorias, comentaries, dictamenes, etc...), se entienden cedides a la Administración
de conformidad con la normativa de derecho público aplicable, en cambio, los derechos de las
obras creadas por estos funcionaries, fuera del ambito de las obligaciones concretas de su puesto
de trabajo no se consideran cedides a la Administración 19 •
Por otra parte, en el derecho positivo español, existen posturas categóricas con respecto a
determinadas creaciones. El articulo 13 de la LPI dice que •no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las relaciones
de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictamenes de los organismes públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anterioreS>>.
Se puede afirmar, en consecuencia, que en la perspectiva de la normativa sobre propiedad
intelectual, las creaciones realizadas por los funcionaries en el ejercicio de su actividad como
tales servidores de la Administración Pública, pueden estar sujetas a los siguientes criterios:
a) Obras creadas por funcionaries que no les son aplicables las normas sobre propiedad
intelectual; son las explicitadas en el articulo 13 de la LPI.
b) Obras cuyos derechos corresponden a las Administraciones públicas; las creadas por funcionaries en el ejercicio de sus funciones que no se contemplan en el articulo 13 de la LPI. A
los efectes de este estudio, pertenecen a la Administración correspondiente los derechos sobre
las creaciones fotograficas, obras graficas, pianos, proyectos, diseños, etc... elaborades por funcionaries, durante y con motivo del ejercicio de su profesión al servicio de la Administración.
e) Obras creadas por funcionaries fuera del contexto habitual de prestación de sus servicios
como tales funcionaries: en este caso, el autor-funcionaria mantiene los derechos de autor sobre
la obra realizada, aunque haya podido utilizar conocimientos y técnicas adquirides con motivo
de su puesto funcionarial, tal es el caso de los trabajos de investigación científica y, en general,
de aquelles en que la Administración no avoca la titularidad de los derechos correspondientes.
De todo lo expuesto se deduce que en relación con las obras depositadas en archivos, cuyos
autores son funcionaries públicos las alternativas son las siguientes:
a) Supuesto de obras comprendidas en el art. 13 de la UP: el archivo no tiene obligación
alguna de observar la normativa en materia de propiedad intelectual.
b) Obras realizadas por funcionaries en el ejercicio de sus funciones: en estos casos, corresponde a la Administración pública (departamento ministerial u organisme público responsable
del trabajo efectuada), la facultad de autorizar la reproducción o comunicación pública de la obra
en cuestión.
e) En el caso de que el autor-funcionaria haya realizado su obra fuera de su contexto profesional habitual, le corresponde ejercer los derechos de propiedad intelectual inherentes a la misma.
B.· Determinades casos de obras inéditas en archivos

Suele ser frecuente que entre las obras que componen el fondo documental de un archivo
público figuren trabajos inéditos realizados por particulares y que han sido aportades con el fin
de concurrir al concurso o certamen que determinada organisme de la Administración ha convocada: fotografras, textos, pianos, proyectos, etc... que habiéndose presentada a un determinada
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concurso público no son recogidos o devueltos a los concursantes no ganadores del mismo y
que, en definitiva, acaban siendo enviades y depositados en un archivo. En la misma situación
pueden encontrarse obras cuya realización ha sido encargada por la Administración a partículares sin que, posteriormente, hayan sido divulgades.
Estamos ante un caso concreto: obra inédita, de autor conocido o, al menes, identificada
y no ligado con la Administración con vinculo profesional alguno. En este caso y una vez comprobado que la obra en cuestión no ha caido en dominic público, el archivo debera exigir a los
terceres que pretendan utilizar dicha obra, la autorización del autor o autores de la misma. No
hay que olvidar que el autor, particularmente en el caso de obras no divulgades, puede siempre
exhibir y ejercer uno de sus personales derechos de caracter moral: el de decidir si su obra ha
de ser divulgada y en qué forma 20 .
C.- Fotografías de prensa, en /os archivos

En el caso de un archivo de fotografies, la mayoria de elias procedentes de medios informatives -prensa periódica o grabación televisiva- ¿cuales son los criterios a tener en cuenta por
el archivo, con respecto a su utilización por los particulares? Se trata de fotografies cuyo autor
es conocido ya que figura como tal en la misma o, en su defecte, consta el rótulo de la Agencia
informativa grafica bien sea de información periodística o audiovisual.
Para responder a aquella pregunta sera necesario tener en cuenta los siguientes elementos
de juicio:
a) La materia informativa grafica.- Hay opiniones para todos los gustos: desde la contenida
en el articulo 2.8 de la Convención de Berna que establece que no se consideraran protegides
por las normas de la Convención cclas noticias del día ni los sucesos que tengan el simple caracter de informaciones de prensa», hasta su correcta regulación en las legislaciones, entre elias
la española, que permiten su libre reproducción pero guardando obligades requisitos que la protegen de su utilización abusiva (art. 33 de la LPI).
b) La naturaleza de la actividad profesional del informador grafico. De modo habitual, la persona que elabora trabajos que aparecen en los distintes medios de información tiene con respecto a dichos medios, una vinculación de uno u otro signo: o bien se encuentran formando
parte de su plantilla de empleades, trabajadores, redactores, etc... o bien, realiza su trabajo libremente, enviando su obra al medio informativa para su publicación o difusión.
En el caso de informadores graficos que estén integrades en la plantilla de un medio informativa o se encuentran integrades en él por una relación jurídica concreta es evidente que las
obras o trabajos que realizan para dicho medio pertenece a la empresa en la que prestarr sus
servicios, a no ser que existan pactes entre ambos -empresa e informador grafico- en el que
se acuerde otra cosa.
Otro caso es el del informador grafico que no figura en la plantilla del medio informativa y
actúa libremente en esta actividad (lo que en el argot profesional se denomina «free lancer») y
que suele ceder, en exclusiva y mediante un precio convenido, los derechos de explotación de
la fotografia a la empresa informativa.
En consecuencia, conocido lo indicado anteriormente, el archivo debera tener presente: en
primer lugar, que las fotograffas depositadas en él procedentes de empresas o medios informatives de las que se conozca su autoria o titularidad son obras protegidas por la LPI. Bien es cierto
que el articulo 33 de la LPI establece una limitación a los derechos de los titulares cuando se
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trate de trabajos sobre temas de actualidad para ser difundidos en medios de comunicación de
la misma clase. En este caso, pueden ser utilizados libremente, siempre que la obra, en su origen, no haya exhibida la reserva de derechos.
En resumen, para que un archivo pueda permitir la reproducción, por terceres, de una fotografía procedente de un media informativa, debera tener en cuenta:
1°. Si en la misma figura la inscripción o el signo relatives a la reserva de derechos. En este
caso no procede su utilización sin la previa autorización del titular.
2°. Si no figura dicha reserva, habra de examinarse el dato relativa al nombre de su titular
o denominación del media informativa de procedencia. Sera necesario estar a lo establecido en
el articulo 33 de la LPI y, en su caso, solicitar la oportuna autorización.
3°. lgualmente habría que estar a lo establecido en dicho precepte legal en el caso de que
la fotografia en cuestión presentase el nombre de su autor sin ninguna otra mención. Podria darse
el caso de que su autor «free lancer» no hubiera cedida, en exclusiva, dicha fotografia a ningún
media informativa. En este caso, salvo la limitación prevista en el art. 33 se debería solicitar la
oportuna autorización del autor. En el otro supuesto -autor «free lancer» que hubiera cedida
su obra en exclusiva a un media o agencia informativa-la autorización, si procede, debería solicitarse del citada media o agencia.

VI .- Punto y aparte. Las posibilidades de armonización jurídica en torno a la fotografia
En estos años epilogales del sigla XX la situación de la obra fotografica dentro del contexto
de la propiedad intelectual tal vez haya frustrada las esperanzas de los que, hace ahora un sigla,
pretendían ver en la fotografia la forma mas acabada de la expresión y difusión de las imagenes.
Ya vimos en parrafos anteriores, cómo el giro observada por la obra fotografica que de testimonio de primera magnitud en cuanto imagen fija ha pasado a ser considerada como elemento
complementaria, desbordada por la imagen en movimiento que se ha consagrada con la evolución tecnológica.
Sin embargo, a pesar de esta relegación , la fotografia no ha observada merma sensible en
su consideración como obra protegida por el derecho de autor. Nadie disputa, en la actualidad,
su calidad de obra protegible. Sí, en cambio, son numerosas las opiniones contradictorias sobre
la extensión de dicha protección al «hecho fotografico», lo que hace practicamente inviable, al
menos por ahora, una verdadera armonización del régimen de protección de .la fotografia en
el ambito del derecho de autor 21 •
De este escepticisme acerca de la posibilidad de lograr una armonización partic ipa entre
otros, Gunnar Karnell, para quien los principales obstaculos residen , de un lado, en la psicologia
elitista de los propios autores profesiones que rechazan cualquier régimen de protección que
no se fundamente en la asimilación total de las fotografías con las obras de los autores y artistas
de artes figurativas. De otro lado, las ya tradicionales diferencias en los plazos de duración de
la protección acordada a las fotografías, en las d iversas legislaciones 22 .
Para Karnell solamente seré posible la armonización de las legislaciones sobre la fotografia,
«haciendo extensiva el beneficio de la protección a toda clase de fotografías que no constituyan
meras copiaS>>23 • Rompe una lanza en favor de la consideración unitaria de la fotografia, sin diferenciaciones, en su protección y tratamiento, por razón de su caracter artística, documental, etc...
Intenta hallar, en el mercado de derechos sobre obras fotograficas, un tona de optimisme, pero
encuentra que apenas se ha evolucionada. ulas legislaciones -reconoce- han venido a favo-
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recer un tipa de mercado donde la rutina contractual, los procedimientos clasicos y los acuerdostipo juegan el pape! protagonista» 24 .
No compartimos el escepticismo manifestada por el autor sueca. Es verdad que, en una posi ble
armonización legislativa, no seré. la obra fotografica el fundamento sólido inicial en que dicha
aspiración se base. Pera no nos engañemos: existen en el campo de la propiedad intelectual
varios apartados concretos sobre los que, hoy por hoy, resulta quimérica cualquier aspiración
de armonización legislativa.
La fotografia, es cierto, por las razones que aquí se han expuesto es una realidad de difícil
conjugación en el ambito del derecho de autor pera, en modo alguna, cabe atribuiria mas dificultades insalvables. Se encuentra, en la actualidad, en una zona intermedia, zarandeada por otros
medios y procedimientos de expresión, lo que no le permite, por ahora, ofrecernos su verdadera
naturaleza de creación intelectual. Sin embargo es evidente que en las reformas legislativas, se
han ido abriendo paso, paulatinamente, las pretensiones de los autores de las obras fotograficas
en lo relacionada con el reconocimiento de la verdadera dimensión intelectual de sus creaciones.
Tomenos por ejemplo, las reinvindicaciones de los profesionales españoles de la fotografia.
En 1985, en vísperas de la elaboración de la vigente Ley de Propiedad lntelectual, estos profesionales plantearon en una Comisión del Senado lo que constituía el cuerpo de sus reivindicaciones en el area del derecho de autor. Algunas de estas peticiones sonaban extrañamente en el
contexto tradicional de la normativa española sobre propiedad intelectual: derecho moral, regulación de la autor fa en caso de obra realizada por cuenta ajena, fijación del alcance del derecho
de exhibición, delimitación de la libertad de reproducción en los medios informatives, etc... en
resumen: toda una serie de demandas que no solamente el sector profesional sina el propio entomo
social apoyaban 2s.
Pues bien, la practica totalidad de estas peticiones fueron recogidas en el Proyecto legislativa y, tras el debate correspondiente, incorporadas al texto de la vigente Ley de Propiedad lntelectual.
Es probable que algunas minorfas se muestren todavía reticentes y que pueda existir algún
punto de desacuerdo ya que ninguna obra legislativa es perfecta. Pera lo cierto es que, en lo
referents a la protección de la fotografia como obra de creación intelectual, nuestra Ley le concede un tratamiento positivo creando una posición de estabilidad que la experiencia posterior
(doctrina, interpretación y aplicación judicial, etc...) se encargara de consolidar.

NOTES
1. Gunnar Karne/1: •la protographie, parent pauvre des conventions internationales et des legislations nationales sur
le droit d'auteur•. Rev. •le Droit d'Auteur•. O.M.P.I.- Ginebra. Marzo 1988.- Pags. 140-155.
2. Susan Sontag: On Photography.- Londres.- Perguin.- 1986. p. 88. Citada por Gunnar Karnell: •la photographie, parent
pauvre... • pag. 140.
3. •le droit d'auteur en France-. Parfs. Dalloz. (3°. edic.): 1978
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4. En la gran mayoría de los paises, la protección de disenos de utilidad se efectúa a través de la normativa sobre
propiedad industrial. Ello no es obstaculo para que la creación sustancialmente artística que encierran determinados diseños o modelos que puedan protegerse, asimismo en esta exclusiva dimensión de obra artística, por la
legislación de derecho de autor. Sobre la problematica de estos supuestos de •protección acumulada• ver Hermenegildo BAYLOS: Tratado de Derecho Industrial. Propiedad lntelectual. Madrid. Cívitas, 1978. Pags. 561-574.
5. «Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé-- París- UNESCO,
1987. Se trata de un estudio elaborado con ocasión de la celebración del Consejo Mundial sobre la enseñanza
y la información en mataria de derecho de autor.
6. A. Kerever: •Un aspect de la Loi du 3 juillet 1985. la modernisation de la Loi de 1957•.- Revue lnternationale du
Droit d'Auteur. 1986. núm. 127. Pags. 17-69.
7. Henri Desbois: Op. cit; pags. 80-104
8. Comité de Expertes Gubernamentales sobre las obras fotograficas. París. 18-22 abril 1988. Memorandum redactada por las Secretarías de UNESCO/OMPI (versión francesa 12 febrero 1988)
9. ·Memorandum ... • ; paginas 12 y 13
10. •Memorandum ...• pags. 14 a 16. Tal vez tengan razón aquelles que al recordar las tres etapas que al modo clasico
se observan en la elaboración de la fotografia (etapa preparatoris, de fijación y de revelado y retoque) para diagnosticar la verdadera autoria de la obra fotografica, se pregunta ¿cual es la fase o etapa decisiva? Cfr. Comentaria
al articulo 118 de la LPI•, por Miguel Coca y Pedro A. Munar. En •Comentaries a la Ley de Propiedad lntelectual•.
Coordinador Rodrigo Berkowitz Rodríguez-Cana. Madrid.:recnos-1989. Pags. 1593-1605
11. •Memorandum ...• Pags. 16 y 17
12. •Memorandum... " Pags. 17 y 18
13. la divulgación de una fotografia puede afectar a la esfera personal y privada de su autor. En este caso entrarían
en juego consideraciones no solamente de propiedad intelectual sino de aplicación de las normas de la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo sobre Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
14. «Memorandum. ··" Pags. 18 y 19
15. Memorandum ...• Pags. 19-21
16. La Orden del Ministerio de Educación Nacional de 9 de enero de 1953 por la que se recuerda el derecho de
autor que asiste a reproducciones fotograficas y se ratifica la vigencia de la R.O. de 4 de setiembre 1911, dictadas
en apoyo del citado derecho: Textos legales (Prop.lntecua~
Colec. editada por el BOE. Madrid 1989. Pags. 163-165
17. Ver art. 14, 1° de la Ley de Propiedad lntelectual
18. •los poderes públicos promoveran y tutelaran el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los podares
públicos promoveran la ciencia y la investigación científica y tècnica en beneficio del interés general•
19. A este respecto, conviene asimismo recordar que una actitud tan proclive al autor como la francesa ha sido, sin
embargo, delimitada por el Consejo de Estado del país vecino en lo relativo al «autor funcionaria•. En su Dictamen
de 21 de noviembre de 1972 el Consejo de Estado francés no rechaza la posibilidad de creaciones originales a
cargo de los funcionaries del Estado, pero estima que •las necesidades del servicio exigen que a la Administración
le sean reconocidos los derechos de autor sobre las obras del espíritu, tal y como son definidas por la l..ey de
1957, en relación con aquellas obras cuya creación consiste el objeto mismo del servicio•
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20. Articulo 14, 1° de la Ley de Propiedad lntelectual de 1987
21 . Hace poco mas de una década, F. Rauch (•Schutz der Photographie, 1979) al realizar un estudio comparada con
cuarenta y cuatro legislaciones encontraba veinte plazos diferentes de protección para las fotografías. Citado por
M. Cocas y Pedro A. Munar en «Comentaries..... pag. 1605
22. Gunnar Karnell: Op. cit. pag. 151
23. ldem; fdem; pag. 150
24. Y acaba pesimista: •En relación con la evolución observada en los pianos técnico, económico y socio·político,
la situación de la fotografia, pariente pobre de las convenciones internacionales. parece degradarse de dfa en dfa.....
(Op. cit. pag. 155)
25. Dictamen de la Comisión de Educación. Universidades. lnvestigación y Cultura sobre prioridades legislativas en
materia de derechos de autor y de la propiedad intelectual, de 10 de mayo de 1985. (Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Senado, 11 Legislatura, Boletín General de 14 de mayo de 1985)
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COMUNICACIONS

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC I FILMOGRÀFIC DE LES BALEARS
Catalina Aguiló IM. José Mulet

La realització de l'inventari de les co~leins
i arxius fotogràfics i filmogràfics de Balears, elaborat pels autors d'aquesta comunicació, va ser una tasca difícil, però necessària per a la recuperació del patrimoni visual de les liles. Es va fer el 1989, amb la subvenció de la Conselleria
de Cultura del Govern Balear en un termini de sis mesos, terme marcat per aquesta institució.
Va ser possible perquè l'equip treballava des de feia anys en el projecte. S'han inventariat més
de 50 col-leccions fotogràfiques i prop de trenta films o arxius filmogràfics, localitzades predominantment a Balears, Barcelona i Madrid. El projecte no s'ha donat definitivament per acabat perquè hi ha indicis que altres fotografies i films sobre Balears es troben a coHeccions i arxius dels
Estats Units, França i Alemanya. A més, resta encara per inventariar o per finalitzar d'inventariar
alguns arxius de Mallorca, que per l'absència temporal dels seus propietaris i/o la seva posterior
localització impossibilitaren la seva inclusió. El sistema de fitxatge elaborat permet d'incorporar
contínuament noves col-leccions a l'inventari.
Aquest es va realitzar mitjançant l'elaboració d'una fitxa-tipus, i a partir d'una concepció molt
àmplia del que és el patrimoni visual de les Balears. Érem conscients, per investigacions anteriors, que ens podríem trobar amb un ventall molt desigual d'objectes fotogràfics i filmogràfics.
Han estat objectes inventariables una fotografia i un film, però també unes cubetes de revelar,
un trípode i un monitor de pel·lícules. Només dos criteris han delimitat l'àrea de l'inventari: el de
localització i el cronològic. Qualsevol imatge o aparell trobat a Balears i qualsevol imatge trobada
fora però lligada a les liles tenia cabuda a l'inventari (són els casos, per exemple, de les imatges
que es conserven a la Biblioteca Nacional i al Palacio Real de Madrid; i a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i a la Filmoteca Nacional de Catalunya, a Barcelona), sempre que complien
el segon criteri. Quant a la cronologia, hem optat per dues delimitacions diferents, l'una per la
fotografia i l'altra per la filmografia. Qualsevol fotografia i aparell del període 1839-1965 ha estat
objecte d'inventari i també qualsevol film del sègle vint. Malgrat això, s'han fet excepcions per
fotografies, peHícules i aparells del 1940-65 que hem considerat de molt poc interès, i ens hem
centrat sobretot en les produccions històriques.
S'elaborà una fitxa-inventari doble perquè donés la màxima i més sintètica informació. L'una
per a les coHeccions fotogràfiques i l'altra per a les filmogràfiques. La primera inventaria coHeccions i arxius fotogràfics en la seva totalitat. La segona, a més d'inventariar amb aquest sistema
els arxius filmogràfics, diferencia cada un dels films. Era impossible en el termini fixat inventariar
fotografia per fotografia, per això s'optà per estructurar el treball en coHeccions unitàries (d'un
mateix autor, d'un mateix coHeccionista, d'una mateixa procedència), independentment del seu
contingut, quantitat i qualitat. En canvi era possible i lògic dedicar una fitxa per cada film realitzat
a Balears. Així l'arxiu del NO-DO de la Filmoteca Nacional està integrat per més de seixanta fitxes,
mentre que la coHecció Escalas (amb més de quaranta mil negatius i deu càmeres) està sintetitzada en una sola fitxa.
Cal assenyalar que gràcies a aquest inventari s'han localitzat dos films que es consideraven
perduts, El Secreto de la Pedriza i Flor de Espino, pe~lícus
dels anys 20 que fan part indiscutible
de la història del cinema a Balears, a més de documentals d'esdeveniments històrics i aparells
antics de gran vàlua. D'altra banda, bona part dels propietaris d'aquests arxius han valorat de
bell nou les seves imatges, moltes vegades arraconades als seus domicilis i sense cap incentiu
per continuar conservant-les. La realització de l'inventari ha capgirat, en algunes ocasions les
seves concepcions sobre el que posseïen.
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Inventari del patrimoni fotogràfic
Els objectes que conformen la història de la fotografia a Balears es troben dispersos i heterogenis en arxius i coHeccions. L'inventari realitzat, que ha donat preferència a les imatges fetes
abans de 1965, indica una trista realitat: que la producció visual de molts fotògrafs dels segles
XIX i XX s'ha perdut irremeiablement o es troba en condicions deplorables. Malgrat aquesta primera conclusió, hem de ser també optimistes perquè l'inventari ha possibilitat el control i la localització de més de cinquanta arxius, alguns dels quals quasi completament conservats i amb una
alta probabilitat de recuperació. A més és segur que amb aquesta primera passa en sortiran d'altres
fins ara desconeguts o en poder de familiars o coHeccionistes contraris a la seva consulta.
La major part dels arxius no estan classificats o mantenen la classificació original del seu autor
(generalment en llibretes on el fotògraf anotava un número i el contingut general de cada placa,
sovint sense especificar data ni tema). Aquest fet ha obstaculitzat el treball perquè era impossible
moltes vegades quantificar amb precisió el nombre i el tipus de fotografia tot obligant a realitzar
un mostratge (per exemple, estudiant mil o dos mil plaques per a cada vint mil). La localització
dispersa d'alguns arxius ha dificultat o impedit la seva inclusió a l'inventari.
L'estat de conservació del material és molt heterogeni. Molts arxius conserven les plaques
enganxades unes amb les altres, amb l'emulsió perduda i els vidres de suport romput. Totes,
sense excepció sofreixen l'acció de la humitat, la manca d'un control de temperatura, l'absència
d'a:ireació i unes deficitàries condicions d'emmagatzematge. És prioritari arribar a un acord amb
els propietaris per assegurar la seva conservació.
A partir de l'inventari hem comprovat que Balears disposa grosso modo de més de 188.000
fotografies antigues i més de dos milions realitzades al segle vint, que es conserven més de
120.000 negatius i diapositives damunt vidre, més de 22.000 postals d 'època i més de 40.000
pel-lícules flexibles anteriors a 1960. De les primeres manifestacions fotogràfiques fetes entre
1839 i 1870 s'han inventariat quatre daguerreotips, tres calotips, tres ambrotips i dotze ferrotips. Cal citar també l'inventari de llibres fotogràfics amb inclusió de positius originals o imatges tractades mitjançant la litografia i la fototípia. Diversos arxius públics conserven la que
es considera una de les primeres obres basades en daguerreotips, el Panorama óptico histórico artística de las ls/as Baleares, d'Antoni Furió, editada a Palma el1840 i que inclou litografies tretes -com indica l'autor- de daguerreotips realitzats amb un aparell que arribà a Palma
procedent de França, el desembre de 1839. La Biblioteca del Palacio Real de Madrid i l'Ajuntament de Palma conserven Recuerdos fotograficos del viaje de SS.MM. i AA. a las ls/as Baleares,
Cataluña y Aragón: septiembre-octubre de 1860, realitzat pel fotògraf Charles Clifford amb motiu
del viatge d 'Isabel li. També amb positius originals és l'obra de Bartomeu Ferrà i Julio Virenque, Album artística de Mallorca , editada per lliuraments mensuals des de març de 1873 fins
a desembre de 1874. Es tracta d'un acurat repertori d'objectes d'art de coHeccions mallorquines presentat a l'Exposició Universal de París de 1878. Amb motiu de la visita d 'Alfons Xli a
Mallorca, el fotògraf Leone Bravi elabora, el 1877, un àlbum de positius. Es conserva dispers
entre coHeccions privades i la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
La temàtica és diversa però es pot agrupar en quatre àmbits: la reproducció d'objectes d'art
(tema principal de la coHecció Jeroni Juan Tous del Museu de Mallorca, de la Biblioteca de Cultura Artesana del Consell Insular de Mallorca i de l'Arxiu Mas de Barcelona), la fotografia de gabinet (bases dels arxius Gaspar i Francesc RuHan i Tomas Montserrat), la d 'esdeveniments locals
(Arxiu Josep Vila) i la de paisatge (CoHecció Jaume Escales, Antoni Mulet, Guillem Bestard, Cardona Gonyalons, Josep Truyol, etc...).
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En aquest darrer àmbit les imatges realitzades pels fotògrafs catalans Pla Janini i Francesc
Català Roca, destinades al seu arxiu particular i a l'edició de llibres.
En bona mesura, l'inventari temàtic indica les preferències icòniques vinculades al desenvolupament de la història de la fotografia a Balears: la fotografia documental destinada als diaris,
la foto d'estudi interessada en reproduir determinats esdeveniments socials vinculats al concepte
de família i, per últim, la de paisatge, vehicle idoni per fomentar una imatge identificada en el
sector bàsic de la indústria local, el turisme.

Inventari del patrimoni filmogràfic
Tenint en compte l'estat de les investigacions sobre patrimoni filmogràfic de les Balears, es
feia absolutament imprescindible la realització d'un inventari mínimament exhaustiu que permeti
continuar les tasques d'investigació. L'inventari ens ha de portar a un millor coneixement d'aquest
patrimoni i, per tant a fer possible la seva conservació. Tasca bàsica pel manteniment d 'aquest
llegat cultural, la qual passa, després de la realització de l'inventari, per la creació d 'un arxiu on,
a més de la informació recollida, es pugui conservar el material en condicions adients.
La metodologia utilitzada ha seguit un sistema radial, partint de dades ja conegudes, intentant trobar noves coHeccions i films. Si en el cas de la fotografia ha donat bons resultats, en el
del cinema no ha estat massa efectiu ja que, en general, i sobretot quant als films antics, el material inventariat era ja conegut. És difícil confiar que en surtin de nous, sobretot entre els antics.
A Menorca i a Eivissa, per mor de les dificultats trobades és possible que en sorgeixin de nous.
També s'han inclòs a l'inventari una sèrie de films actuals, que pensam és interessant controlar per conèixer l'estat de la realització cinematogràfica contemporània a Balears. S'ha deixat de
banda, en principi, la de tipus comercial perquè és més fàcilment controlable i en qualsevol moment
se'n pot fer un cens. Segurament han quedat fora alguns realitzadors de curtmetratges, per la
qual cosa esperam més endavant anar-los afegint. Caldria que aquest tipus de cinema independent tengui cabuda a un possible arxiu ja que també és part del nostre patrimoni.
Quant a la valoració del patrimoni fílmic inventariat cal tenir en compte diferents aspectes:
històrics (com a document d 'un determinat moment històric), estètics (la qualitat estètica d 'un
film) i la raresa (característiques peculiars que el puguin fer interessant).
Els films que entrin en un d'aquests aspectes o que en combinin de diferents són prioritaris
al moment de decidir la seva conservació i possible recuperació. En aquest punt s'ha de destacar la importància de la recuperació, gràcies a aquest inventari, de dos films cabdals per a la
cinematografia balear i que fins ara restaven perduts. Es tracta de El Secreto de la Pedriza (1926)
i Flor de espino (1925). Són uns dels pocs films argumentals que es realitzaren a Mallorcà per
gent mallorquina. La primera fou trobada en poder d'una hereva del qui fou el promotor del film,
i actualment està en restauració amb el suport econòmic de la Conselleria de Cultura i de la Filmoteca Nacional. La segona es conserva a la Filmoteca Nacional de Madrid; és una còpia nova,
però no ben restaurada, mentre que l'original en nitrat es troba pressumptament a la Filmoteca
de Catalunya.
Tant pel seu valor artístic com històric hem d'assenyalar els films del fotògraf i cineasta Josep
Truyol (1868-1949), ja que es poden considerar com les primeres pel·lícules realitzades a Mallorca. En la seva majoria, són les anomenades panoràmiques naturals o filmacions d'esdeveniments socials (com la inauguració del primer tramvia elèctric a l'illa de Mallorca). També
experimentava noves tècniques i recursos cinematogràfics en films de caire familiar. La seva datació
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és una mica confusa, malgrat les dates més segures que són les de 1913 a 1917. El problema
de la seva conservació ha estat, en principi, solucionat ja que se'n feren còpies noves i de seguretat gràcies a la coHaboració del Servei de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya. Les
peHfcules conservades a l'arxiu del coHeccionista i afeccionat Miquel Font són també interessants
pel seu valor documental. Algunes són realitzades per no professionals, entre ells el propi coHeccionista, i la seva temàtica va des de les festes populars als esdeveniments de tipus social, la
qualitat dels quals no és molt bona però són vàlides com a document, sobretot les dels anys
20 i 30. La seva datació va del 1921 a 1964. També tenen aquest valor documental el conjunt
de reportatges realitzats pel NO-DO, que es conserven a l'arxiu del mateix nom, actualment a
càrrec de la Filmoteca Nacional a Madrid. Aquests reportatges toquen temes· ben diversos, des
de l'esport (lmpulsando los pedales), turisme (Mallorca, la isla luminosa), esdeveniments (Visita
de Franco), folklòrics (Estampas mallorquinas), artesania (perles, vidre) o bé personatges històrics (els més coneguts George Sand i Chopin). Aquests reportatges foren realitzats entre 1943 i 1980.
Entre els realitzadors actuals, s'ha donat lloc als realitzadors de curtmetratges en Super 8
i 16 mm. , així com vídeos. Entre aquests films hi trobam documentals i films de ficció. Els aparells
de cinema inventariats no tenen tant d'interès com els fotogràfics, si bé es trobaren alguns projectors dels anys 20 i altres útils, com una positivadora, unes cubetes per a revelat i una càmara
Pathé, tot datat aproximadament als anys 30.
Per tot el que hem esmentat anteriorment, pensam que és bàsica la creació a Balears d'un
Arxiu de la Imatge que reuneixi tot el material fotogràfic i cinematogràfic, arribant a un acord amb
els actuals propietaris, molts dels quals han expressat el seu desig de donació o de venda. L'arxiu
hauria d'anar acompanyat d'un banc de dades per facilitar l'estudi del material conservat.
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IMATGE I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC
Joan Carles Alay
Introducció
L'objectiu d'aquesta comunicació és destacar la importància de la imatge com a instrument
per a la sensibilització social envers el patrimoni històrico-artístíc.
Aportem l'experiència en aquest sentit de la Comissió de Patrimoni de la Societat Catalana
d'Arqueologia (SCA) que funciona des de 1986. L'objectiu de la comissió és la salvaguarda del
patrimoni històric; amb una tasca inicial de promoure la conservació i la restauració es veu en
la necessitat d'actuar com a agent de prevenció i denúncia tant de l'espoliació com de la degradació del patrimoni. Fins ara s'han presentat a les Institucions pertinents una cinquantena d'informes sobre diferents jaciments catalans. Han estat tractats poblats ibèrics, viHes romanes, esglésies
i castells medievals, búnkers de la Guerra Civil i nuclis industrials. Els destinataris dels informes
són les institucions que legalment han de vetllar per aquest patrimoni, la Generalitat i els ajuntaments. La inicial bona acollida ha fet que posteriorment es fessin arribar dossiers a museus, centres d'estudiosos locals i, fins i tot, a la premsa. La difusió, inesperada en un principi, ha contribuït
en major o menor intensitat a la sensibilització envers el patrimoni afectat. Els resultats han començat
a deixar-se sentir, amb la qual cosa, s'ha aconseguit l'objectiu inicial de l'informe.
Sensibilització social envers el patrimoni
A partir de la nostra pròpia experiència veiem la necessitat de desenvolupar paraHelament
un programa de divulgació per sensibilitzar la societat i els sectors polítics de la necessitat de
conservació del patrimoni.
El desenvolupament de les operacions urbanístiques d'ordenació del territori, de promoció
immobiliària i de grans obres públiques, plantegen cada cop més el problema de la salvaguarda
d'un patrimoni que constitueix una part important de la memòria coHectiva i de la nostra identitat
cultural. Al mateix temps, salvaguarda i revalorització del patrimoni són factors de desenvolupament cultural, turístic i econòmic. S'ha d'aconseguir un diàleg entre desenvolupament urbà i rural
i la conservació dels elements patrimonials. La societat ha d'arribar a entendre com a necessària
aquesta conservació per exigir un tractament respectuós envers el patrimoni. La revalorització
i sensibilització és imprescindible perquè aquest no sigui entès com una càrrega i barrera sinó
com un element de riquesa cultural que pot rendibilitzar-se. Els mitjans econòmics necessaris
per a la conservació-restauració procedents d'institucions públiques o entitats privades es generaran en atenció a una necessitat social o a factors sociològics com pot ser el prestigi que pot
donar una bona rehabilitació d'un edifici històric.
Ús de la imatge en la metodologia de la Comissió de Patrimoni (SCA)
Per aconseguir la sensibilització social és necessari un programa de divulgació tant perquè
es conegui i comprengui el patrimoni existent com la pèrdua que suposa la seva degradació
o desaparició.
Un instrument clau per a aquesta tasca és la imatge. Un bon efecte visual és mil vegades
més contundent que un discurs o un article sobre el tema.
La Comissió de Patrimoni de la SCA utilitza la imatge en diverses activitats:
De cada element o conjunt estudiat s'obre un dossier de seguiment i d'anàlisi a partir de la
recopilació de documents descriptius de l'element patrimonial al llarg de la seva història, plànols,

109

Imatge i protecció del patrimoni histOrie

descripcions escrites, dibuixos, però es consideren d'especial valor les fotografies per la seva
fidelitat i objectivitat, les quals permeten , des de les més antigues fins a les actuals, analitzar l'evolució recent de l'element patrimonial sotmès a la societat contemporània.
En l'elaboració d'informes la imatge és una part essencial, sense la qual molts d'ells notindrien sentit. Dins la fase inicial de l'elaboració, concretament en la visita al monument objecte
d'estudi, és indispensable la captació d'imatges. L'ús de la fotografia-d iapositiva i del vídeo han
esdevingut imprescindibles.
La finalitat del vídeo, a part de captar els màxims detalls del monument, és documentar, en
la mesura del que és possible, el context geogràfic i social. D'aquesta manera, s'estalvien repetides visites i es faciliten les fases d'estudi posterior, en especial la de preparació de projectes de
dinamització. En l'informe definitiu, juntament amb el text s'hi adjunta material gràfic com poden
ser seqüències de fotografies o fotos d'impacte. Una seqüència d 'imatges d'un element patrimonial en diferents moments de la seva història, on es vegi la seva paulatina degradació (seqüència
negativa) és un mitjà eficaç per copsar la sensibilitat de l'espectador envers la necessitat de conservació de l'element. Tanmateix, una seqüència d'imatges d'una conservació-restauració exemplar (seqüència positiva) pot potenciar la demanda social d 'actuacions similars.
Imatges-impacte, com les dels •furtius- espoliant el jaciment de Burriac (Cabrera de Mar,
Maresme) o les pràctiques de motocros en les muralles àrabs del Pla d 'Aimatà (Balaguer, la
Noguera) han tingut prou ressò per accelerar la salvaguarda d 'aquest patrimoni.
En arxivar aquest material queda al servei de consultes posteriors, per ser utilitzat en la producció de vídeos de divulgació o com a suport de conferències informatives.
La nostra experiència ens fa valorar molt positivament la imatge com a instrument de sensibilització social envers la conservació del patrimoni històric.

Durant l'exposició de la comunicació es projectaran quatre seqüències en diapositiva:
- Burriac (Cabrera de Mar, el Maresme). Jaciment ibèric.
- Castell de Solivella (Conca de Barberà). castell Palau. Documentat des de 1191. Fotografies: 1880, d 'Heribert
Mariezcurrena; 1920, de Pere Català i Pic.
- Santa Maria de la Sala (Sant Mateu de Bages). Església romànica, segle Xlii. Fotografies: Servei de Catalogació
i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona.
- Sant Nicolau (Girona, Gironès). Capella romànica, segle Xli. Fotografies Arxiu d'Imatges Ajuntament d e Girona.
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Ramon Alberch i Fugueras

L.:objectiu fonamental d'aquest treball és presentar una primera aproximació entorn de la producció bibliogràfica produïda a Catalunya en l'àmbit de la documentació en imatge, singularment de la fotografia. L.:inventari, i posterior anàlisi, de la bibliografia aplegada ha de permetre
per una banda mostrar la consideració que tradicionalment s'ha atorgat a la imatge en tant que
part integrant del patrimoni cultural i, per l'altra, valorar les aportacions més recents en el context
de renovació de la metodologia de la investigació i dels centres de conservació especialitzats.
Val a dir que aquesta aproximació específica al món de la documentació en imatge cal entendrela com una peça més d'una recerca més àmplia que venim duent a terme des ae fa anys i que
pretén d'aplegar tota la producció arxivística i valorar l'evolució dels arxius i de l'arxivística al nostre país.

L.:abast de la recerca
A hores d'ara no cal justificar la necessitat de la realització de bibliografies, ans al contrari,
hom hauria de doldre's de l'escàs interès de les institucions per promoure aquest tipus d'aplecs,
tanmateix d'una utilitat ben evident 1 •
Per la nostra part hem intentat de recollir les refències bibliogràfiques relatives a allò que darrerament s'ha denominat «documentació en imatge», és a dir, referida sobretot a la imatge fixa
(fotografia, postal, diapositiva) i als més moderns suports en peHícula i vídeo, i que en molts països -per òbvies raons tècniques de conservació i tractament- engloben dins els arxius audiovisuals 2 .
A banda de l'estricta delimitació d'allò que entenem per document en imatge, ha calgut dur
a terme una depuració del fitxer per tal de destriar els llibres i articles que tinguessin la imatge
com a temàtica o preocupació primordial, d'aquelles altres en què la fotografia o la disquisició
teòrica constituïen aspectes complementaris o purament marginals. En aquest sentit hem deixat
fora del recull totes les referències d'estricta tècnica de la fotografia, els fullets i guies turístiques
amb més o menys profusió d'iHustracions, i aquells en què la iHustració fotogràfica no és res més
que el reflex de la tendència actual a acompanyar els llibres d'un bon complement gràfic. Per
altra banda, raons de control i limitació de l'abast de la recerca ho aconsellava.
Per tant, el nostre recull, d'àmbit estrictament català, engloba els quatre grans blocs temàtics
següents:
- Teoria i història de la fotografia: biografies de fotògrafs, història de la fotografia i de les tècniques, i de reflexió teòrica entorn de l'evolució i tractament dels fons en imatges.
- Arxius i fons: instruments de descripció i informació amb la intenció de recollir les escasses,
i generalment recents, publicacions de difusió dels centres de conservació de la imatge.
-Àlbums i coHeccions d'imatges: constitueix el bloc temàtic més nombrós, per bé que el més
difícil de completar donat que la publicació de reculls de fotografies amb finalitats artístiques i
de delectació comencen a la darreria del s. XIX i des de qualsevol indret de Catalunya.
-Catàlegs d'exposicions: recull els catàlegs de les exposicions dedicades monogràficament
a la imatge, sense incloure aquelles que s'han limitat a l'edició de díptics i tríptics de difusió.
Com en tot aplec bibliogràfic es fa difícil parlar d'exhaustivitat, tot i que hem resseguit els
repertoris bibliogràfics, les revistes especialitzades i visitat les principals biblioteques. Al final del
treball adjuntem la relació d'aquests centres, els quals -a tall d'orientació per als estudiososapareixen amb les sigles abreujades al darrera de les referències bibliogràfiques que creiem que
són de més mal trobar.
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Entre la delectança artística i la documentació històrica
Una breu anàlisi de les prop de dues-centes referències aplegades permet aventurar una
primera caracterització de l'evolució de la imatge -singularment fotografia- al nostre país.
En síntesi, podem assenyalar:
-L'absència d'estudis dedicats a reflexionar entorn de l'evolució històrica de la imatge i dels
seus Lisos i consideració social.
- El retard considerable amb què es produeix a Catalunya -i sobretot a nivell dé les institucions públiques- la presa de consciència del valor de la imatge en tant que bé cultural amb
finalitats informatives, culturals i científiques.
- La vinculació inicial de la pràctica de la fotografia i de la seva recollida i difusió a agrupacions fotogràfiques i sobretot a entitats excursionistes; mostra d 'això és el magnífic fons conservat a hores d'ara al Centre Excursionista de Catalunya.
- La falta d'una tradició en l'aplec d'imatges en centres especialitzats i la consegüent limitació
formativa pel que fa a les tècniques específiques de tractament i conservació dels fons.
- L'esforç realitzat en els darrers anys tant per iniciar una política de dignificació i recuperació
dels fons en imatges com per fer-los accessibles als estudiosos.
-L'excepcional vàlua dels fons catalans, exemplificada tant en l'edició de nombrosos àlbums
fotogràfics d 'ençà de la darreria del s. XIX -1872 assenyala la data del primer que trobem editatcom en l'actualitat.
La voluntat de fer possible que a la imatge se li obrin de bat a bat les portes de la consideració documental i artística es reflecteix perfectament en una valoració global de les referències
bibliogràfiques més recents. A la consideració artística i de delectança tradicional , cal afegir-hi
l'aprofundiment en la funció de documentació i informació de la fotografia 3 i, per tant, el seu ús
com a element fonamental en l'àmbit de la recerca, sobretot pel que fa a la història urbana.

NOTES
1. Figueras, Josep Maria. •Bibliografies i repertoris. Un exemple francès-, a L'Avenç, 78 (gener 1985), p. 11.

2. Panorama de los archivos audiovisuales: contribución a la puesta al dia de las técnicas de archivo internacionales.
Madrid : Ente público RTVE, 1986, 390 pp.

3. Menéndez Pidal, Gonzalo. •la fotografia al servicio de las ciencias históricas- a Revista de Archivos, Bibliotecas
y museos, LXVII-2 (1959), p. 765-798, i Ch. Wallot. L'art de se documentar par la photographie. Paris : Charles Mendol edit. (s.a). 80 p. il.
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1.12. .Josep Esquirol i l'Escala: la memòria d'un poble• a Fulls d'història local», l'Escala, XVI {agost 1990), pp. 137-148
(A.M.E.).
1.13. FABRE, Jaume. Història del fotoperiodisme a Catalunya. 1885-1976. Barcelona : coHegi de Periodistes, Ajuntament de Barcelona, Agfa, 1990, 163 pp.
1.14. FARIÑAS, J; GIL, A.; NARANJO, J. • la recerca fotohistòrica• a L'Avenç 116 (juny 1988), p. 48-51 .
1.15. FONTANELLA, Lee. La historia de la fotografia en España desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: El Viso, 1981,
288 pp.
1.16. FORTET GAY, Ramon. •Hace 136 años se obtuvo oficialmente en Barcelona la primera fotografia en España•
a Eikonos, 7 {abril 1976), p. 37-39 (B.C.).
1.17. La fotografia en España hasta 1900. Madrid : Ministerio de Cultura, 1982, 151 pp.
1.18. FROUND, Giséle. La fotografia como documento social. Barcelona : Gustavo Gili, 1976, 207 pp. (Colección Punto
y Unea).
1.19. GALMÉS, Miguel. •la fotografia cumple 150 años- a Arte Fotografico, 246 (1972), pp. 743-747 (B.C.).
1.20. HUCH C., Domènec; HUCH C., Jaume. •Història gràfica del Berguedà: Jaume Huch i Guixer, fotògraf• a L'Erol.
Revista cultural del Berguedà. 6-IX-1983, pp. 25-28 (I.E.F.C.).
1.21. J.G. ·Alguns fotògrafs catalans per a la història• a Artilugi, 11 (1980) pp. 6-7. (B.C.).
1.22. LANAO, Pau. «Fotògrafs gironins de postguerra i d'avui• a Revista de Girona, 125 (novembre-desembre 1987),
pp. 30-56.
1.23. LÓPEZ MONDEJAR, Publio. Las fuentes de la memoria: fotografía y sociedad en la España del siglo XIX. Madrid
·
: Lunwerg, 1989, 246 p. il.
1.24. MASSANAS, Emili. •Els reúatistes, cronistes fotogràfiCS d'una època• a Revista de Girona, 131 (novembre-desembre
1988), pp. 13-41.
Centelles- a El Fotògraf, 2 (gener 1986), pp. 3, 16-17 (A.H.C.B.).
1.25. MORAL, Agustr. ~usti
1.26. TORROELLA i REÑÉ, Rafel: •la fotografia com a eina d'estudi: Enric Monserdà i Vidal• a Revista de Catalunya,
35 (novembre 1989), pp. 98-109.
1.27. TOR ROS, José Manuel. •lDs orlgenes de la fotografia mèdica en la Cataluña del siglo XIX. Primera parta- a Diorama, 62 (1989), pp. 42-50 (I.E.F.C.).
·
1.28. VEIGA, Francisco ·Documentació en moviment• a L'A\Ienç, 116 (juny 1988), pp. 52-54.
1.29. VICENTE, Carles. •Els arxius d'imatges i l'anàlisi documental de la fotografia• a L'A\Ienç, 116 (juny 1988), p. 55.
1.30. VICENTE, Carles. •Icones: un banc d'informació fotogràfica• a L'A\Ienç 129 {setembre 1989), p. 71.
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2. Arxius i fons: instruments de descripció i informació.·
2.1. ALBERCH i FUGUERAS, Ramon. «Arxiu Fotogràfic- a Guia-inventari de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona.
Girona : Servei Municipal de Publicacions, 1983, pp. 253·255.
2.2. El Archivo Fotografico Municipal de Igualada. Igualada : Ayuntamiento, 1960, 4 p. (B.C.E.C.I.)
2.3. •!:arxiu fotogràfic Francesc Casanas- a Arrahona: publicació del Museu d'Història de Sabadell, 11 època, núm.
3 (primavera 1977), pp. 67-68 (A.H.S.)
municipal d'Igualada. 50 aniversari. Història de l'arxiu. Igualada castellera. Danses i entremesos.
2.4. Arxiu Fotgr~fic
Igualada: Generalitat de catalunya-Ajuntament d'Igualada, 1982 (B.C.E.C.I.).
2.5. CAMPANY, Aureli. Barcelona d 'abans. Arxiu de Documents gràfics. Barcelona : Ed. Millà, 1960.
2.6. CARNER BORRAS, Antonio: ·El Archivo Fotografico Municipal. Cuenta actualmente con cerca de seis mil fichas
catalogadas- a Igualada, Suplement, núm. 1000 (4-111·1961), p. 25 (B.C.E.C.I.)
2.7. CASTELLÀ RAICH, Gabriel. .;El Archivo fotogréfico de Igualada• a Boletfn de la Agrupación fotografica de lgua·
/ada, núm. 25 (1944). (B.C.E.C.I.).
2.8. CASTELLlORT i MIRALDA, Ignasi. · !:Arxiu Fotogràfic: un tresor documental• a Igualada, núm. 2621 (20-X-1979),
p. 11. (B.C.E.C.I.).
2.9. DOMINGO SANTACANA, Francisco de A. •Bodas de plata del Archivo Fotografico Municipal de Igualada• a lgua·
/ada , 817 (23-VIII-1957), p. 3 (B.C.E.C.I.).
2.10. CUM[, Jordi. «Arxiu fotogràfic de catalunya. Una idea hecha realidad• a Flashfoto, 78 (1980), p. 45-46 (I.E.F.C.).
2.11. LLACUNA i ORTÍNES, Pau. •!:Arxiu Fotogràfic Municipal d'Igualada• a •Arxiu Històric Municipal d'Igualada• Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 1 (1982), p. 54·61.
2.12. MERCADER RIBA, Juan. «Sobre la ordenación y eficacia de nuestros archivos.ll. El archivo fotografico• a /gua·
/ada, 365 (18-XII-1948), p. 1 (B.C.E.C.I.).
2.13. PUY, Josep. · Arxius de Catalunya.XX. !:Arxiu Tobella de Terrassa• a L'Avenç, 53 (octubre 1982), p. 67.
2.14. RIERA, Sebastià; ROVIRA, Manuel. «Arxiu Fotogràfic- a •Institut Municipal d'Història de Barcelona• -Guia dels
Arxius Històrics de Catalunya , 3 (1989), p. 45-49.
2.15. SOBROOUÉS, Jaume (Oir.). cArxiu Fotogràfic- a Guia-catàleg de l'Institut Municipal d'Història. Barcelona : Ajuntament, 1983, p. 119·148.
·
2.16. VICENTE, Carles. «Els arxius d'Imatges a Catalunya• a Plecs d'història local, 23 (octubre 1989), p. 42-43.
3. Albums i colleccions d'imatges.·

3.1. ALARCÓN, Pedro: Gracia en imagenes de archivo. Barcelona : Districte de Gràcia, 1986.
3.2. ALBESA i RIBA, Carles: Posta/s del Montseny. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990, 110 pp.
(Col. Cavall Bernat, 17).
3.3. Album de Barcelona y Montserrat. Barcelona : la llustración, 1898, 12 p. i 100 fototípies.
3.4. Album de fotografias de Olot y su comarca. Texto de José Saderra. Grabados de Pedro Bonet. Fotografías de
Amadeo Mauri. Barcelona : Imp. de la campana y la Esquella (1900), s.p. (A.I.A.G.)
3.5. Album. Fotograffas de Bañolas y sus alrededores. Banolas : Edit. Amadeo Vila (1912) (A.I.A.G.).
de Barcelona retrospectiva. Recull d 'aspectes ciutadans viutcentistes desapareguts. Text d'Aureli
3.6. Album fotgr~ic
Capmany. Barcelona, 1929 (1944), 60 làms. i 4 f. (A.H.C.B.).
3.7. Album Fototipich de la Catedral de Barcelona per la Societat Fotogràfica Catalana. Barcelona : B. Uuís Tassox
Serra, 1888, 16 p. 50 fototípies de Thomas.
3.8. Album·Recuerdo de las Aguas Medicina/es de San Hilario Sacalm y Hotel Martfn. Barcelona : Imp. de Henrich
y Cia. 1900, 36 pp. (A.I.A.G.).
3.9. Altafulla. Imatges i records. Altafulla : Centre d'Estudis, 1989, 118 pp.
3.10. ALVAREZ, F. J. Album fotografico de los monumentos y edificios mas notables que existen en Barcelona con
su correspondiente descripción. Barcelona : L. Obradors y P. Solé, 1872, 111 + 87 pp. + 24 fot. (A.H.C.B.)
3.11. ANGUERA, Pere; ARNAVAT, Albert; COSTAFREDA, Mercè. La Diputació de Tarragona. Imatges per a una història. Tarragona : Diputació, 1986, 223 pp.
3.12. Anuario de Barcelona. Barcelona: Publicación Oficial de la Sociedad de Atracción de Forasteres de Barcelona,
1922, 270 pp. (A.H.C.B.).
3.13. Anuario de Barcelona. Barcelona: Publicación oficial de la Sociedad de Atracción de Forasteres de Barcelona.
1922·23, 170 pp. (A.H.C.B.).
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3.14. k¡uells temps de la vela llatina/. CoHecció de 24 fotografies de l'època recollides per Emili Massanas. Girona
: Edinau S.A. 1986, s.p. (A.I.A.G.)
3.15. Associació catalanista d'excursions científiques: Album pintoresch-monumental de Catalunya. Petita Colecció. Barcelona : Riera, vol. I. Poblet (1879, 15 p. 19 làms.); vol. 11. Montserrat (1881, 51 p. 45 làms.); vol. 111. Santes Creus
(1883, 26 p. 24 làms). (Palau: Manual del Librero, I, 1948, p. 539).
3.16. Associació catalanista d'excursions cientlfiques: Album pintoresch-monumental de Catalunya. Petita colecció. I.
Poblet. 2a. edició. Barcelona : Imp. F. Giró, 1887, 29 p. i 19 fotos per A. Marsó. (Palau. Manual del Librero. 1. 1948.
p. 539).
3.17. Associació catalanista d'excursions científiques: Album pintoresch-monumental de Catalunya. Aplech de vistas
dels mas notables monuments y paisatges d'aquesta terra. Acompanyades de descripcions y noticias históricas
y de guias pera que sian faci/ment visitats. Barcelona : hereus de Pau Miró. 1878, 6 f. + 28 t. text + 25 fot.
(A.H.C.B./B.C.E.C.)
3.18. Barcelona. Barcelona : Edic. Aura, 1958, 2 t. + 90 làms.
3.19. Barcelona a la vista. Album de fotografías de la capital y sus alrededores. 192 vistes. Fot. de Fernando Rus. Gravat de Pedro Bonet. Text de Julio Fco. Guibernau. Barcelona : A. López Edit. Lib. Española (s.a.), 2 f. + 95 fot. (B.C).
3.20. Barcelona a la vista. Album de fotograffas de la capital y sus alrededores. Segunda serie. 160 vistes. Text de
Julio F. Guibernau. Barcelona : A. López edit. (s.a.), 2 f. s.n. + 80 f. s.n. il. (B.C.).
3.21. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso a/bum de fotografías de la ciudad. Barcelona estación de invierno. Barcelona : Graf. Thomas, 1910, 96 pp. (A.H.C.B.).
3.22. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso album de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: Sociedad de Atracción de Forasteres, (1907), 344 p. il. (B.C.).
3.23. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso 8/bum de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: Sociedad de Atracción de Forasteres, 1910, 92 pp. (A.H.C.B.).
3.24. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso a/bum de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: graf. Thomas. 1911, 100 pp. (A.H.C.B.).
3.25. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso 8/bum de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: Graf. Thomas, 1912, 169 pp. (A.H.C.B.).
3.26. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso album de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: gràf. Thomas. 1913, 168 pp. (B.PG.).
3.27. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso album de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: grat. Thomas. 1914, 255 pp. (A.H.C.B.).
3.28. Barcelona artística e industrial. L.ujoso a/bum de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: grat. Thomas, 1915, 293 pp. (A.H.C.B.).
3.29. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso a/bum de fotograffas con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: graf. Thomas. 1916, 422 pp. (A.H.C.B.).
3.30. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso album de fotografías con un resumen histórico de Ja ciudad. Barcelona
: graf. Thomas, 1919, 416 pp. (A.H.C.B.).
3.31 . Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso album de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: graf. Thomas. 1920, 250 pp. (A.H.C.B.).
3.32. Barcelona artfstica e industrial. L.ujoso a/bum de fotografías con un resumen histórico de la ciudad. Barcelona
: graf. Thomas, 1921-1922, 111 pp. (A.H.CB.).
·
3.33. Barcelona Metrópolis. Fotografies de F. Català, Colita, O. Maspons i X. Miserachs. Barcelona : Corporació
Metropolitana-Ajuntament, 1987, s.p. (I.E.F.C.).
3.34. Bellezas de Barcelona. Relación fotografiada de sus principales monumentos edificios, calles, paseos y todo lo
mejor que encierra la antigua capital del Principado. Barcelona : Vives edit. 1874. {B.C.).
3.35. BENAUL, Josep M.; CALVET, Jordi. Sabadell, tal com era. 1864-1909. Gent i paisatges. Sabadell :Ajuntament,
1984, 54 pp. + 1 plànol plegable (A.H.S.).
3.36. CALVET, Jordi; CARNER, Isidre. Sabadell, tal com era. 1910-1929. Gent, paisatges i fets. Sabadell : Ajuntament,
1987, 74 pp. + 1 plànol plegable {A.H.S.).
3.37. CARRERAS i CANDI, Francesch. La Via Layetana substituint als carrers de la Barcelona mitgeval. Catàlech de
la colecció gràfica de dita via. Barcelona : Imp. Atles geogràfic d'Albert Martín, 1913, 270 pp. (B.PG.).
3.38. Emili Casas. Fotògraf. Album de reportatges. La Bisba11906-1947. Selecció de fotografies i textos: Josep Matas.
Reproduccions fotogràfiques: Josep Pla i Colomer. La Bisbal : Ajuntament, Arxiu Històric Comarcal, Generalitat
de Catalunya i Diputació de Girona, 1985, 207 pp. (A.I.A.G.).
3.39. CASTELLS, Ramon Maria. Botigues 1870-1940. Girona: Arxiu Històric del Collegi d'Arquitectes, 1988, 95 pp. (A.I.A.G.).
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3.40. Centenari Valent{ Fargnoli. Recopilació i selecció a cura d'Emili Massanas. Girona: Ajuntament, 1985, s.p. (CoHec-

ció Girona en imatges, 4).

3.41. CLARA, Josep: Àlbum fotogràfic a Elements per a una història de Salt, Revista de Girona, 86 (1979), pp. 31-59.
3.42. CORTÉS i LÓPEZ, Joan: Catàleg de la postal antiga de Girona (1896-1960). Girona: Portal del CoHeccionista,
1987, 103 pp.
3.43. COSTA I FERNÀNDEZ, Lluís; FIGUERES I CAPDEVILA, Narcís: La mirada i les veus. Evolució i realitat d 'un poble.
Sils: Ajuntament, 1989, 45 pp. (B.P.G.).
3.44. DOMÈNECH I MONER, Joan: Estampes retrospectives 1/oretenques. Lloret: Museu Municipal, 1986, 136 pp. (B.P.G.).
3.45. ENRICH I REGÀS, Francesc: Mataró. Imatges del primer quart de segle. Mataró, Patronat Municipal de Cultura
i Editorial Altafulla, 1986, 106 pp.
3.46. ESCLUSA, Manuel: Barcelona ciutat imaginada: fotografies. Barcelona: Ajuntament. 1988, 119 pp.
3.47. Josep Esquirol (1874-1931). Collecció de fotografies.1. L'Escala. 31 imatges retrospectives. L'Escala: Ajuntament,
1990, s.p. (A.M.E.).
3.48. Josep Esquirol. La memòria de paper. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Fundació Caixa de Barcelona, Fundació Joan Miró, 1990, 54 pp. (A.M.E.).
3.49. Exposició de Barcelona. Treballs fets fins últim de 1919. Barcelona: oficines de l'Exposició, desembre 1919, s.p.

(A.H.C.B.).

3.50. Exposición catalana, inaugurada durante la permanencia de S.M. Don Affonso Xl/, en la Universidad de Barcelona. Barcelona: Vives edit. 1877, s.p. (A.H.C.B.).
3.51. FABRE, Jaume: Guia d'escultures als carrers de Girona. Girona: Servei Municipal de Publicacions, 1985, 110

pp. (CoHecció guies urbanes, 2).

3.52. Fòtica Fargnoli. Recopilació i selecció a cura d'Emili Massanas. Girona: Arxiu Municipal, Ajuntament de Girona
i Diputació, 1981, 105 fot.
3.53. Fotografia Moderna. Amadeu Mauri. Recopilació i selecció a cura d'Emili Massanas, Girona: Ajuntament i Diputació, 1987, 141 pp. (CoHecció Girona en imatges, 6).
3.54. Fotogréfies catalanes dels anys cinquanta. Perpinyà, Museu Puig (C.D.A.C.C.) 1984, 24 pp. Vila de Perpinyà, febrer
1985 (B.P.G.).
3.55. La força de la imatge: 100 añys de fotografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990, 37 pp.
3.56. GARCIA ESPUCHE, Albert: El Quadrat d'Or. Centre de la Barcelona Modernista. Barcelona: Olimpíada Cultural
S.A., Caixa de Catalunya, 1990, 315 pp.
3.57. GARGANTA I FÀBREGA, Miquel de: Imatges d'Olot i comarca. Olot: Aubert impressor, 1984, 78 pp. (Papers de
l'Arxiu Casulà, 6).
3.58. GIRBAL, Enrique Claudio: Album monumental de Gerona. Colección de vistas fotogrfJficas. Girona: Imp. V. Dorca,
1876, s.p. (B.P.G.).
3.59. Girona 1877. Recopilació i selecció a cura d'Emili Massanas. Girona: Servei Municipal de Publicacions, 1982, s.p.
3.60. GÓMEZ SANJUAN, José Antonio: •El ferrocarril de Gerona a la frontera francesa• a Revista de Gerona, 99 (1982),
pp. 193-200.
3.61. GRAU, Antoni: Sabadell, abans i ara. Sabadell: Caixa de Pensions, 1985, s.p. (A.H.S.).
3.62. GUERRERO, Joan: Imatges i paraules. Barcelona: Mediterrània, 1986, 254 pp.
3.63. 1888-1988. Història gràfica d 'un centenari. La Principal de la Bisbal. Textos d'Andreu Bover. La Bisbal: Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Diputació i Caixa de Pensions, 1988, 144 pp. (A.I.A.G.).
3.64. Història gràfica del moviment obrer a Catalunya. Barcelona: Diputació, 1989, 373 p. il.
3.65. lmagenes de UGT: 1888-1988. Madrid: Fundación Largo Caballero, 1988, 175 pp.
3.66. Masies del Prat. Fotografies de Colita. El Prat del Llobregat: Ajuntament, 1989, 140 pp.
3.67. MASSANAS, Emili: Ricard Mur. fotògraf a Sant Feliu. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, 1988, 87 pp. (CoHecció

Estudis Guixolencs, 3).

3.68. MAURI , A.; GRAHIT, E.: Fotografías de la ciudad de Garona y sus alrededores. Sant Feliu de Guíxols: A. Mauri,
1900, 31 pp. (B.P.G.).
3.69. MISERACHS, Xavier: Barcelona Blanc i Negre. 371 fot. comentades per J. M. Espinàs. Barcelona: Aymà S.A.
edit. 1964, 4 tol. s.n. i 371 il.
3.70. Monuments de Barcelona. Textos i fotografies de Jaume Fabre, Josep M. Huertas, Pere Bohigas, Pere Encinas
i Pere Menés. Barcelona: Ajuntament, l'Avenç, 1984, 241 pp.
3.71. Museu del Montgrí i el Baix Ter. Centre d'Estudis i Arxiu: Imatges Històriques de Torroella i l'Estartit. Torroella:
Ajuntament, 1982, s.p.
3.72. OLAVARRIETA. Jordi: Gust de terra catalana. Barcelona, 2a. edició, edit. HMB, S.A. (1977), 128 pp.
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3.73. OLAVARRIETA. Jordi: Gerunda/Girona. Girona: Caixa d'Estalvis Provincial, 1980, 2 vols. 235 i 227 pp.
3.74. OLAVARRIETA, Jordi: El nostre patrimoni. Alt Empordà. Textos: Joan Badia; pròleg Manuel lba.ñez Escofet. Girona:
Caixa d'Estalvis Provincial, 1985, 237 pp.
3.75. OLAVARRIETA, Jordi: El nostre patrimoni. Baix Empordà. Textos: Joan Badia; pròleg Antoni Pladevall. Girona:
Caixa d'Estalvis Provincial, 1985, 211 pp.
3.76. OLAVARRIETA, Jordi: El nostre patrimoni. Girona ciutat. Textos: Antoni Pladevall; pròleg Josep M. Marquès. Girona:
Caixa d'Estalvis Provincial, 1986, 213 pp.
3.77. OLAVARRIETA, Jordi: El nostre patrimoni. La Garrotxa. Textos: Ramon Sala; pròleg Narcís Puigdevall. Girona:
Caixa d'Estalvis Provincial, 1987, 272 pp.
3.78. OLAVARRIETA, Jordi: El nostre patrimoni. El Gironès. Textos: Joan Badia; pròleg Jaume Marquès. Girona: Caixa
d'Estalvis Provincial, 1987, 275 pp.
3.79. OLAVARRIETA, Jordi: El nostre patrimoni. El Ripollès i la Cerdanya . Textos: Antoni Pladevall; pròleg Salvador Carreras. Girona: Caixa d'Estalvis Provincial, 1988, 307 pp.
•
3.80. Panorama fotografico de Sabadell: o sea, colección de vistas de los monumentos y edificios mas notables de
esta industriosa ciudad. Sabadell: Imp. y Lit. A. Vives, 1881, 80 pp. (A.H.S.).
3.81 . Panorama nacional. Escogidísima co/ección de laminas. Reproducción fie/ de esmeradas fotografías. Barcelona:
H. Miralles, 1896, vol. I (A.H.C.B.).
3.82. Porfolio anunciador de Sabadell. Sabadell: imp. J. Comas, 1903, 32 pp. (A.H.S.).
3.83. PORTELL I ALBAREDA. Joaquim: Història fotogràfica de la Penya Doble Set. 1939-1989. Girona: Graf. Curbet.
1989, 135 pp.
3.84. Positius. Imatges de la Garrotxa I. Àngel Vila. 1911-1953. Textos de Jordi Pujiula. Olot: l'Olotí, 1985, s.p.
3.85. PUJIULA I RIBERA, Jordi: •Postals d'Olot• a Dou i Camps, Josep M.: Olot en el transcurs del temps, V, Olot:
Miquel Plana, 1987, p. 3-5.
3.86. El Quadrat d'Or. Barcelona: OCSA, 1990, 21 fot.
3.87. •El registro histórico de Agustí CentelleS» a Foto Profesional, 73 (1989), p. 19-25 (I.E.F.C.).
3.88. •Reportatge fotogràfic de Sarral• a Miscellània Sarralenca, 1180-1980. VIII centenari de la fundació de Sarral.
Sarral: Ajuntament, 1981, p. 7-19 (B.C.).
3.89. RIGAU I RIGAU, Antoni Maria: Ellago de Banyoles: gufa grafica. Banyoles: Graf. Granés, 1951, 74 pp.
3.90. RIGAU I RIGAU, Antoni Maria: •Fullejant un vell àlbum» a Revista de Banyoles, núm. 554-555 (octubre 1979),
pp. 54-58. (B.P.G.).
3.91. Salt: imatges d'època. Salt: Ajuntament i Caixa de Barcelona, 1983, s.p. (A.I.A.G.).
3.92. Sant Feliu. Fotografies antigues. Barcelona: edil. Rourich, 1988, 49 pp. (B.C.E.C.).
3.93. SAPENA, Carles: Palamós retrospectiu. Evocació antològica-àlbum. Palamós: Ajuntament, 1983, 255 pp. (B.P.G.).
3.94. Sociedad Anónima Grober. Gerona. Barcelona: I.G. Seix y Barral Hnos. (1930), s.p. (A.I.A.G.).
3.95. TARRÚS, Joan. COMADIRA, Narcís: Guia de l'arquitectura dels segles XIX i XX a la provfncia:de Girona. Barcelona: la Gaya Ciencia, 1977, 162 pp.
3.96. El tren d'Olot. Olot: Edic. Municipals, 1986, 143 pp.
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LA FORÇA DE LA IMATGE. 150 ANYS DE FOTOGRAFIA
Roser Bifet i Freixas
Presentació
L:any passat, el Museu de la Ciència i de la lècnica de Catalunya, situat a l'antic vapor Aymerich, Amat i Jover, edifici modernista construït l'any 1909, de gran valor històrico-artístic, ubicat
a Terrassa, va creure convenient muntar una exposició sobre la història de la fotografia, amb la
intenció de donar a conèixer una part essencial del seu fons museístic.
Certament, el Museu de la Ciència i de la lècnica de Catalunya compta ja amb 5000 objectes
documentats i entre ells destaquen més de 1000 peces de temàtica fotogràfica.
!.:exposició, que porta per títol: «la força de la imatge. 150 anys de fotografia», es va fer per
commemorar el150 aniversari del naixement de la fotografia i per exposar part de la important
CoHecció Duran de la qual Kodak va fer donació al Museu CoHecció procedent de la recopilació
i l'esforç de molts anys del fotògraf terrassenc Carles Duran i que es compon de més de mil peces
de temàtica fotogràfica, de les quals se n'han mostrat més de dues-centes; entre aquestes peces
cal assenyalar la singular mostra de cambres fotogràfiques i els aproximadament 70 daguerreotips (peces clau d'aquesta coHecció), alguns d'ells fets a Catalunya.
Recorregut per l'Exposició
El 1839 comença a sorgir un esdeveniment desconegut fins llavors i que dóna pas a una
nova forma de cultura visual, amb evolució constant fins als nostres dies, i que ens permet afirmar que avui vivim en el món de la imatge; així és tal com ho demostra l'àudio-visual que es
presenta en l'exposició i que ens permet veure que sobre un fons actual i futurista transcorren
esdeveniments d'altres èpoques.
I.: home, des de l'inici de la seva existència, va intentar reproduir imatges del seu entorn, però
no va ser fins el 1839 que apareix una nova forma de plasmació d'imatges; ens estem referint
a la fotografia.
Anteriorment. hi havia hagut molts intents d'arribar a plasmar una imatge, però el procés quedava incomplet degut que no se n'arribava a aconseguir la fixació. La fotografia basada essencialment en retrats no deixa de ser una forma més de plasmar el record d'un personatge.
El recorregut per l'exposició s'ha fet mitjançant un seguit de mòduls que permeten observar
l'evolució històrica de la fotografia, centrant-se sobretot en dos àmbits bàsics: els daguerreotips
i les cambres fotogràfiques.
Abans, però, hem de fer esment de la cambra fosca, que havia estat considerada com l'antecessora de la cambra fotogràfica. La cambra fosca era senzillament una caixa buida, tancada
~ o r i que
a la llum, excepte per un orifici pel qual hi entrava la llum procedent d'un objecte extr
es projectava a la paret oposada, i s'obtenia una imatge invertida que conservava els colors naturals de l'objecte. El caràcter summament didàctic d'aquesta exposició queda ben palès en haver
aconseguit muntar una gran cambra fosca de 2 x 2 metres, en la qual tant petits com grans
poden entrar-hi i observar el seu funcionament.
Com abans hem esmentat, el plat fort de l'exposició eren els daguerreotips.
Un daguerreotip és una fotografia sobre metall, constituït sobre una planxa de coure recoberta d'una fina capa de plata que li dóna una aparença de mirall. Dels aproximadament 70 daguerreotips que formen part de la CoHecció Duran s'han exposat els més significatius.
En un principi, els daguerreotips eren retrats d'un sol personatge, i d'aquests encara en queden un gran nombre; més difícil era aconseguir daguerreotips de diversos personatges, parelles
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o famnies. S'exposen al mateix temps dos daguerreotips estereoscòpics de nus femenins, temàtica molt escassa al nostre país durant el segle XIX.
.
Un altre tipus de daguerreotip que coneixem era el de retrat de difunts, que es feia per immortalitzar el record d 'un personatge. Els fotògrafs treien les cambres dels seus estudis per anar a
retratar els morts a domicili. Aquest va ser un costum propi del segle XIX ja que hi havia una
gran sensibilitat per la mort.
És ben cert que en aquesta exposició s'ha volgut fer homenatge a l'època del daguerreotip
i potser sigui aquest període el que més s'ha treballat. Com que l'aparició de la fotografia va
permetre el ritual d'anar-se a retratar, hem volgut muntar un estudi de daguerreotipista, tret d'una
caricatura de Cuthbert Bede, de l'any 1885, per representar que degut al llarg temps d'exposició
de la cambra, els retratats havien de posar immòbils de quinze a vint minuts, asseguts en una
cadira prevista d'un dispositiu per subjectar el cap.
El daguerreotip va ser el procediment inicial, però a partir dels anys 1850 apareixen poc a
poc diversos procediments fotogràfics, que també hem tractat en un gran mòdul de l'exposició.
L'ambrotip és una adaptació dels primers procediments negatius sobre una placa de vidre.
Posteriorment, va sorgir un altre procediment: el ferrotip, que es va fer molt popular degut
perquè resultava més econòmic, però la qualitat era escassa, ja que es feien generalment amb
làmines de llauna.
De tots aquests procediments el que més ressonància va tenir va ser el calotip de Fax Talbot.
Es tractava del primer procés negatiu-positiu del món; aquest procés reduïa el temps d 'exposició
a 5 minuts i produïa un negatiu de paper del qual se'n podien fer còpies. Aquesta invenció serà
l'origen d'una revalorització en el camp de la fotografia.
Posteriorment apareix el procediment de coHodió, que era una solució viscosa amb la qual
es recobria la placa de vidre. Amb aquesta tècnica es va arribar a una sensibilitat de fraccions
de segon. El coHodió representava un pas decisiu en el desenvolupament del retrat fotogràfic
del segle XIX.
És cap els anys 1860 i amb la tècnica del coHodió, que la fotografia s'imposa com a indústria.
A partir d'ara la fotografia es caracteritza per haver aconseguit tres importants avantatges: rapidesa, nitidesa i productibilitat.
És evident, sens dubte, que el naixement de la fotografia, paraHel als altres avenços tecnològics com el ferrocarril, el vaixell o el telègraf és consubstancial al desenvolupament econòmic
que va canviar la realitat social i cultural del segle XIX.
Fins aquí hem fet esment dels objectes relacionats amb els processos fotogràfics, amb el
fruit o el resultat produït en cadascun d'ells. Ara, ens endinsarem en la cambra fotogràfica i els
seus mecanismes, en l'impacte que va suposar per a la societat de final de segle XIX l'aparició
de la cambra Kodak, i el canvi de mentalitat que va permetre a la fotografia deixar de ser un
procés únicament per a fotògrafs professionals, per passar a ser un estri o aparell a l'abast de
qualsevol persona amant de la fotografia.
Un dels mòduls de l'exposició tracta de la cambra fotogràfica. Per poder ensenyar una cambra de forma didàctica s'ha cregut convenient explicar el seu interior, amb els 3 elements bàsics
de què es compon: l'obturador, l'objectiu i el diafragma. Al mateix temps, s'han seleccionat els
aparells més significatius, acompanyats de textos explicatius i d 'imatges seccionades.
Com hem dit anteriorment, s'ha volgut donar importància al moment en què Kodak llença
al mercat la seva primera cambra. S'hi acompanyen fotografies de l'època fetes amb aquesta
cambra. Aquest fet succeeix l'any 1888 quan apareix la cambra fotogràfica Kodak 100 vistes amb
rotlle de paper. A partir d'ara es fa popular la frase següent: «Vostè premi el botó, que Kodak
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farà la resta•,frase anunciada en tots els miijans de premsa i botigues del moment. El seu promotor, Eastman Kodak, oferia amb aquesta cambra un servei de revelat i es comprometia a retornarla amb les fotografies revelades i un rotlle instaHat. La coHocació del rotlle no era gens complicada i qualsevol persona podia fer-ho, perquè totes les cambres disposaven d'un full d'instruccions inclòs que explicava detalladament cada pas a seguir.
A principi del segle XX, Kodak era la més gran indústria fotogràfica i anunciava la multinacional que és actualment.
En molt poques ocasions s'han pogut contemplar tantes cambres i objectes fotogràfics junts.
Dels 200 aparells fotogràfics que disposa la CoHecció Duran se n'ha fet una selecció, s'han triat
aquells que pel seu estat de conservació, any d'aparició i classificació dins els esquemes de taules establerts, han marcat una època. Com succeeix gairebé en tots els camps, els aparells i eines
indispensables per a l'execució d'una fotografia han seguit una transformació; han evolucionat
segons les prestacions demanades pels usuaris o per les noves tecnologies.
A part de les poques cambres de caixó emprades per fer daguerreotips que es conserven,
(la Real Academia de Ciencias y Artes disposa de la cambra amb la qual es va fer el 1r. daguerreotip a la plaça de Palau de Barcelona, l'any 1839, la qual no se'ns ha permès exposar), les
cambres fotogràfiques són molt variades i es poden classificar en: cambres de manxa o «folding•,
que podien ser de pla fix o mòbil. També es podien classificar segons el tipus de material emprat
en plaques, rotlle o peHícula. En un principi, les cambres eren de plaques, ja que el material sensible es feia sobre una planxa de vidre. Però amb la introducció del rodet per part de Kodak,
l'estètica de les cambres va anar canviant.
Les cambres panoràmiques obtenien una visió panoràmica i les cambres estereoscòpiques,
tant de fusta com de pell, amb 2 objectius, captaven dues imatges preses des de dos punts de
vista separats per una distància entre els ulls. Les imatges obtingudes es podien passar pel visor
estereoscòpic i la imatge que es veia creava il·lusió de relleu; dos visors estereoscòpics, un de
fusta negra decorada i l'altre de metall amb funcionament per maneta, permetien veure clarament la imatge obtinguda.
Els fotògrafs disposaven en llurs estudis de grans cambres de peus mòbils, les quals feien
fotografies de gran format. Perquè el visitant es fes idea de com era l'estudi d'un fotògraf de principi de segle, s'ha fet un muntatge escenogràfic que representa un fotogràf amb la seva cambra
de taller que retrata un senyora, una núvia amb vestit negre. La iHuminació del moment es feia
per un focus d'arc voltaic, amb transformador.
No podíem cloure l'exposició sense parlar de l'apartat de revelat d'una fotografia, on es mostren tota una sèrie d'utensilis, alguns d'ells fets a mà pel mateix fotògraf, com per exemple una
singular ampliadora horitzontal.
Llums, fanals inactínics, cubetes, pinces, premses de contacte, rellotges per controlar el temps,
ampliadores, i altres objectes, hi són presents.
Sense tractar a fons la fotografia en color, hem volgut cloure l'exposició donant una mínima
visió dels seus inicis, perquè encara que a principi de segle es van fer els primers intents de
fotografia en color, els procediments eren molt complicats i no va reeixir fins als anys 40, amb
l'aparició de la peHícula Kodachrome, fent un gran pas cap a l'evolució de la fotografia actual.
El muntatge de l'Exposició
Degut a l'ampli ressò que va tenir aquesta exposició a Terrassa es va poder tornar a muntar
a Girona, a la Casa de Cultura Tomàs de Lorenzana i posteriorment des del18 de setembre fins
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a 1'1 de novembre s'ha pogut visitar en el marc inconfusible del Saló del Tinell de Barcelona,
amb la qual cosa s'ha convertit, de fet, en una exposició itinerant.
A l'igual que succeeix en una mostra pictòrica, tots tenim present que quan parlem d'una
exposició de fotografia ens imaginem una sèrie d'imatges fotogràfiques penjades en una paret
en la qual el visitant fa el recorregut clàssic de dreta a esquerra. Però en aquesta mostra hem
volgut donar una altra visió molt diferent. Hem de pensar que no es tracta d'ensenyar fotografies
sinó que es volia presentar tot una sèrie d'objectes que han tingut relació directa amb la història
de les fotografies, mitjançant un muntatge escenogràfic que impactés el visitant. Això s'ha aconseguit a través d'uns mòduls, cada un d'ells adequat al contingut que es vol exposar, expressant
la visió real de l'època.
Els objectes exposats, la majoria únics en el seu camp, s'han protegit amb vitrines que formen part dels mateixos mòduls i que s'han confeccionat en funció de les mides dels objectes.
Creiem que la seguretat dels objectes és un element prioritari, i no podien ser accessibles, deixantlos a l'abast de tothom.
D'altra banda, el treball del dissenyador és important en qualsevol tipus d'exposició. Concretament en aquesta, la tasca del dissenyador ha estat de recerca pel que fa a crear estructures
que es complementessin amb el contingut, i aconseguir recrear un ambient on se sintetitzés la
intencionalitat fonamentada en l'exposició, amb l'harmonia dedicada a cada tema d 'estudi.
Certament, a l'hora de muntar una exposició de gran tamany ens trobem amb la problemàtica de limitació dels espais, és a dir, amb la carència de locals d'àmplies superfícies.
L'espai del Centre Cultural de Terrassa va poder ser optimitzat per fer la distribució temàtica
dels diferents mòduls de l'exposició, ja que ens trobàvem amb un espai mínimament preparat
per rebre aquest tipus d'esdeveniment.
Per contra, i posteriorment, ha resultat dificultós poder aconseguir locals adients per situar
els mòduls de l'exposició, seguint els criteris d'ordenació establerts.
Hem de considerar a més, els problemes logístics i d'infrastructura com l'adequada iHuminació i el sistema de vigilància i de seguretat de la sala o de l'edifici que exigeixen aquests tipus
d'exposicions.

Cloenda
L'exposició: «La força de la imatge.150 anys de fotografia» va tenir lloc en el Centre Cultural
de la Caixa de Terrassa, ja que l'octubre de 1989, encara no hi havia cap zona definitiva per poder-se
exposar al Museu. Avui, el Museu de la Ciència i de la lècnica de Catalunya compta ja amb una
gran sala de 2.200 m 2 totalment restaurada. Aquesta sala es va inaugurar el 18 de maig de 1990,
coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, amb l'exposició 100 Anys d'Automòbil, que tractava de l'evolució de l'automòbil al nostre país i que va tenir ampli ressò tant en els mitjans de
comunicació com de públic en general.
Actualment s'està preparant per l'any vinent en aquesta sala del Museu de la Ciència i de
la lècnica de Catalunya, una exposició permanent que tractarà sobre l'energia.
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LARXIU D'IMATGES DE L:AJUNTAMENT DE GIRONA: EL TRACTAMENT INFORMÀTIC DEL FONS
Joan Boadas I LLuís-Esteve Case/las I Pere Freixas I Garme Sais I Montserrat Vivern
L:Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona (AIAG) és un equipament creat formalment l'any
1982 (depenent de l'Arxiu Històric de la Ciutat i del Museu d'Història de la Ciutat), amb l'objectiu
de recollir independentment del suport amb el qual es presenti, tota mostra en imatge de la nostra ciutat de qualsevol època i temàtica, garantir-ne la seva conservació i procurar-ne la seva difusió per a finalitats d'informació i d'investigació.
A part de les adquisicions realitzades per l'Ajuntament adreçades a fer un seguiment regular
de les transformacions urbanístiques de la ciutat (obres públiques municipals, construccions de
nova planta, enderrocaments, etc.) i de la seva vida corporativa, cultural i cívica, I'AIAG ha dut
a terme una important activitat de captació d'arxius particulars, cosa que ha permès incrementar
que, molt
considerablement el seu fons i, alhora, garantir la conservació i difusió de co~leins
probablement, haurien desaparegut.
Contingut de I'AIAG
En l'actualitat, I'AIAG té en els seus fons més de 80.000 imatges fixes que, d'acord amb la
seva procedència, es reparteixen de la següent manera:
Dates extremes
1925188019101920 1960-

- Fons municipal de fotografies originals
- Fons UNAL de neg. de vidre i pel·lícula
- Fons LUX de neg. de vidre i peHícula
- Fons MASÓ de neg. de vidre
- Diapositives

1990
1980
1988
1950
1990

Nombre d'imatges
13.100
50.000
13.000
1.1 00
3.000
80.200

L'AIAG compta, a més, amb el fons VARÉS de peHícules, 1930 -1966 (6 màsters passades
a vídeo) i una VIDEOTECA sobre temes locals que abraça el període 1982- 1.990 (75 títols).
És evident que un fons d'aquesta magnitud és difícilment controlable mitjançant un sistema
convencional de tractament de la documentació. Pel que fa a la descripció de la documentació,
és a dir, la realització d'un registre, la confecció d'un fitxer temàtic (amb constants referències
creuades generades per la pròpia especificitat de la documentació) i la realització d'un fitxer d'autors,
és pràcticament impossible de portar a terme mitjançant procediments manuals. Òbviament, sense
aquests instruments de descripció del fons no es pot accedir (o només molt parcialment) a la
informació que conté la documentació i, en conseqüència, la seva utilitat, tant per als propis responsables del servei com per als seus usuaris, és limitada.
D'altra banda, la no automatització del fons obligaria, inevitablement, a realitzar una còpia
de tota la documentació existent per tal que l'usuari no manipulés directament els documents
originals, obligació que comportaria una despesa econòmica extraordinària.
L'aplicació informàtica
L'objectiu del programa d'informatització és crear un sistema de registre que permeti -la fàcil
recuperació de les imatges i, alhora, de les diverses dades corresponents. La informació de cada
imatge es pot recuperar per diferents conceptes prèviament indexats i s'evita la rigidesa d'un únic
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criteri de selecció i de classificació. Per altra banda, es facilita als investigadors la consulta directa
al fons per mitjà d'un monitor i s'estalvia la manipulació física de la documentació i el deteriorament que això comporta.
Desenvolupament del programa.- Aquest programa que anomenem Arxiu d 'Imatges s'ha creat
sobre la base de dades Omnis 5, que subministra Macintosh, i que permet una àmplia combinació de fitxers amb una rapidesa més que acceptable, que era el es precisava per a aquest arxiu.
Així, a partir del seu menú principal tenim accés a tots els diferents processos: fitxes, fitxers, llistats i consultes per pantalla i per impressora.
- Fitxes: Cada fitxa consta de cinc pantalles, una de les quals es correspon amb la de la imatge
i les altres apleguen les diferents dades a tenir en compte: dades descriptives (claus de classificació, descriptors, descripció), tècniques (format, tipus de suport, disposició horitzontal o vertical) , de documentació (autor, data, coHecció, exposicions, bibliografia, observacions), així com
les dades d'ordenació interna de l'arxiu (número de registre).
A part del número de registre de la imatge que és assignat automàticament, l'accés a cadascun dels processos sobre la fitxa (altes, baixes, modificacions, recerca, salts de pantalla) i als seus
continguts, s'ha dissenyat des d'un punt de vista pràctic i senzill, tant a nivell de la manipulació
d'informació com de la seva visualització i lectura. Segons això, l'entrada de dades pot ser directa
per sistema visual (tipus botonets o creuetes), o bé indirecta a partir de la selecció sobre els llistats dels fitxers prèviament entrats i codificats. A més a més, en tot moment es té l'opció de realitzar la impressió del conjunt de la fitxa.
- Fitxers i llistats: Tots i cadascun dels fitxers són accessibles des del procés de fitxes i també
individualment. Els que s'han creat són els següents: fitxer de claus de classificació, de descriptors, d'autors, de procedències, de coHeccions i de tipus de document. Els tres primers, juntament amb el número de registre, la data i el format, estan indexats per tal d'organitzar un sistema
de crida diversificat i eficaç.
D'aquesta manera, els llistats, siguin per pantalla o per impressora, possibiliten un sistema
de filtratge creuat dels índexs, és a dir, la selecció de diferents condicions en la consulta a realitzar, circumstància que permet precisar la recerca a un àmbit més reduït d'imatges. A partir d'aquesta
tria l'usuari pot accedir a cada una de les fitxes de forma consecutiva, i contrastar la informació
recopilada amb la imatge.
En aquest sentit, un dels mitjans de crida més útil és el dels descriptors, que de manera concisa defineixen els elements bàsics de la imatge. Això permet recuperar aquella informació que
en els sistemes tradicionals de classificació es perdia en benefici d'una ordenació simplificada,
basada en un sol criteri. Val a dir, però, que el fitxer de descriptors es va creant paraHelament
a la informatització de noves imatges. Per aquest motiu, periòdicament se sotmet el fitxer a una
revisió per tal de sistematitzar el vocabulari i evitar duplicacions errònies.
Per tant, els llistats que s'obtenen són els següents:
- el de llibre de registre
- el d'autors
- el cronològic
- el de claus de classificació
- el de descriptors
- el de col·leccions
- i el de formats.
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A cadascun d'aquests llistats hi figuren les dades de les imatges corresponents que es trobin
en tots aquests fitxers, a més d'altres com el número de negatiu, la numeració antiga, l'estat de
conservació i la disposició (horitzontal o vertical).
D'a~r
part, el tractament individualitzat d'un fitxer sobre un índex específic ens permet d'obtenir
en tot moment llistats que en realitat responen a una tipologia de catàleg de determinat fons.
Per exemple: el nostre interès se centra en les fotografies de Valentí Fargnoli que existeixen en
el fons, llavors, per mitjà d'una crida a través del fitxer d'autors les obtindríem totes ordenades
cronològicament. En el cas que volguéssim precisar més la nostra recerca sempre podríem establir
noves condicions, individuals o conjuntes, a omplir pel sistema de crida: cronològiques, temàtiques, per coHeccions i/o per formats.
El tractament de la imatge.- El procés d'adaptació i d'inserció de la imatge en la base de dades
anterior es realitza a part, en un programa de Scanner, anomenat Apple Scan, que permet
enregistrar-la de diferents maneres: modus de dibuix, de mig to i d'escala de grisos i, a la vegada,
sobré un ventall de graus de resolució. L'opció amb la qual es treballa és la de mig to en grau
de resolució 75 p. (punts per polzada), donat que la definició màxima possible (escala de grisos
en resolució 300 p.) incrementa l'espai de memòria ocupat en 10 vegades més. En l'opció escollida la despesa mitjana per imatge és només de 12 ka 15 k de memòria (format PICT), enfront
de les 130- 150 k de l'altra. Per tant, el que es pretén no és l'enregistrament perfecte de les imatges per a la seva edició, sinó només per al seu reconeixement, ja que la finalitat és l'emmagatzemament reduït i l'operativitat en la seva recuperació.
Per mitjà de I'Scanner una imatge es pot reduir o ampliar, graduar els seus contrastos, les
llums, seleccionar-ne un fragment, tallar marges ...etc. Considerant que en les pantalles de consulta les finestres dissenyades per a inserir la foto tenen 13 x 17.5 cm, les horitzontals, i 14.5 x
11 cm, les verticals, el que es fa és apropar les mides de la imatge tractada en I'Scanner a les
respectives, segons correspongui, per tal que en el moment d'acoblar-la a la fitxa la distorsió
sigui la mínima, atès que la base de dades de I'Omnis 5 permet d'escalar-les directament a la
finestra dissenyada. D'aquesta manera, s'evita que les ampliacions dispersin la resolució i, per
tant, la definició i que les reduccions la concentrin, cosa que enfosqueix la imatge en variar la
densitat dels punts per polzada.
Els negatius, per la seva banda, ja siguin de vidre o sobre peHícula, també poden ser escannejats i dimensionats segons convingui, però el seu positivat és realitzat amb posterioritat en un
altre programa, el Digital Darkrooms, el qual, a més del positivat, permet el mateix tipus de tractament de la imatge que I'Scanner.
L'equipament informàtic.- L'equipament del qual disposa actualment l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona consta d'un ordinador Macintosh FX 4-80, de 80 megas de potència, connectat a un monitor RGB Apple Color Alta Resolució de 13 polzades, amb tarja de vídeo Macinstosh
11 256 c. incorporada, coordinat per un teclat ampliat Apple, Keyboard 11. L'aparell de Scanner,
que possibilita una superfície scannejable de 22 x 35.5 cm, també és Apple, així com les seves
connexions. La impressora, de la mateixa casa, és el model LaserWriter 11 Nt
Pel que fa al soft, a part del sistema operatiu específic de Macintosh, el programa Arxiu d'Imatges, ocupa entre la part de processos i la de fitxer unes 200 k de memòria, mentre que l'Apple
Scan n'ocupa 269 i el Digital Darkrooms 38Z El problema de la disponibilitat de memòria en relació a l'entrada d'informació se solventarà amb l'adquisició d'un disc òptic borrable Pro Opt de
650MB de potència connectat a dos Pro Disc Formac de 600MB cadascun. Aquests responen
a una tècnica mixta òptica/magnètica que resulta molt més assequible, quant a preu/memòria
disponible, que les cintes magnètiques normals.
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Data 24 OCT 90
Número de Regi stre
Núm. Antlga
Número de Negatiu
Format
Data/ Any
Autor
Martí, Joan
Col.leccl6

9

15.5.22
1877

Proced•ncla
Arxiu Imatges Ajuntament Girona
Tipus Document
Negatiu pel.lícula
Estat Bó
Caracterlatlquea
Blanc i Negre
Reprodu'•b le
Adquisició
Original X
Còpia X
Vidre
Pel.lícula X
Paper X

o..crlpcl6
Pont de ferro de les Peixateries Velles construït a la Casa Eiffel i Cia. de Paris al1876- 1877, antigament anomenat de les
Palanques Vermelles. Connecta la zona de Sta. Clara amb la de la Rambla per sobre ronyar.

Claus
1.13.2
1.13.1
1.08.1

de Claaslflcacl6
Ponts
Rius
Vistes panoràmiques

Descriptora
Palanques Vermelles, pont
Onyar, r.
Onyar, cases
St. Francesc, convent
Peixateries Velles, pont
Eiffel, pont
Casa Eiffel i Cia.

Blbogr~fa

• Girona 1877 • Ajuntament de Girona. 1982.
Exposicions
• Girona 1877 • Sales Vinardell i Roig i Fidel Aguilar. Girona 1982.
• Girona 1877- Girona 1981 "Intercanvi cultural Girona- Perpinyà.
Observacions
Publicada en un àlbum pel mateix Joan Mart! al1877. Àlbum original cedit per la familia Butiñà i Masifern.
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Clasalflcacl6

1877 1.1 0.1 Muralla
1.05. Parcs, jardins I patis

2

3

.......

~

•
5

8

1877 3.30. Transports
3.02.1 Arqu•ac:tura desapareguda

LLIBRE PE REGISTRE
Autor

Ea1at
Conserv.

Format

Arqueòloglc:, pg.
Barri vell
Joana, pg. reina
Muralla
Alemanys, caaama
St Cristòfol, portal

Martl, Joan

Bo

15.5'22

Estació vana F.C.

Martl, Joan

~

e

o,

Hortes

PII M~gaN
, rbla.
Catalunya, pi, vohas
Fabra. Porll!*'. pl.

Fargnollllannana. Valentf

1900-1930 1.13.1 Rius
1.13.2 Ponts
1.08.1 VistH panortmiquas

Cisa Eiflel I Cia.

Fargnollllannana. Valent!

1929-1944 1.09.1 Edificis públics
1.11. Edificis religiosos
1.10.1 Murala

Arxiu CapMular da Girona
Catedral
Barri vall
Corntlla. torra
Muralla
Banys Arabs

Fargnollllannana. Valent!

Catedral
Murlila
Hortes
Estació vela F.C.
Barcelona, era.
Farinera Ens...

Unal d'Ala, Amis

Carrera
Vittea panorlmlquas
Transports
Carrera
VISIH panortmlquas
Transports

Pàgina 1

Deacrlptora

1900·1920 3.02. 1 ArquMac:tura desapareguda
1.06. Places
1.02. Carrera

1893·1902 1.02.
1.08.1
3.30.
1.02.
1.08.1
3.30.

Data 24 OCT 90

Bo
Bo

15.5'22

I

14'22

~e

fr

f

a
fr

carros

Barri vall
Onyar, CISIS
Onyar, r.
Palxatarias Valae, pont
Palanques Varmallea, pont

Bo

G)
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~ ·
!!.

Bo

14'22

v

I
I
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DESCRIPTOR
Núm. Registra
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Data 2 NOV90

LLISTAT PER DESCRIPTORS

Data

Clau

Cl .. altlcacló

Autor

Estat
Con serv.

Ptlgina 1

Format

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barri vall

t

1

1877

1.10.1 Murana
1.05. Parcs, jardins i patis

Martf, Joan

Bo

15.5'22

4

1900·1930

1.13.1 Rius
1.13.2 Ponts
1.08.1 Vistes panoràmiques

Fargnoli i lannal1a, Valentl

Bo
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1.09.1 Ed~ic
i s públics
1.11. Edilicll rallglo1.10.1 Muralla

Fargnol i lannana. Valentl
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1929-1944

Bo
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v

1933

1.02. Carrers
1. 09.1 Edilicis públics
1.01 .1 Barris

Unal d'Ala, Amis
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1988

1.01 .1 Barris
1.02. Carrers
1.08. Plac.s

Carrera, Jordi S.

Bo

18'24

v

1.05. Parcs, jardins I patis
1.08.1 Visin panorilmiques
1.10.1 Muralla

Carrera, Jordi S.

Bo
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1988

1.02. Carrers
1.01.1 Barris
3.35. Museus

Otivarn. Josep M.

Bo
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3.35. Museus
1.09.1 Ed~icls
públics
1.10.1 Muralla

Mestre, Jordi
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1.08.1 Vistes panoràmiqu"

Otivar"· Josep M.
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7
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~
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~
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!!.
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EL DOCUMENT FOTOGRÀFIC COM A EINA DE RECERCA I DE DIDÀCTICA EN
ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL. LES SEDERIES VILUMARA DE L:HOSPITALET DE LLOBREGAT

Montserrat Bofill i Corominas
Introducció
L'Arqueologia Industrial tracta d 'investigar, analitzar, documentar i protegir les restes industrials del passat. Aquestes restes, modificades, ampliades, rehabilitades o simplement en estat
ruinós, poques vegades continuen exercint les mateixes funcions per les quals van ser construïdes. Podem observar en el nostre país fàbriques convertides en centres educatius, polisportius
o centres de cultura, conjunts industrials que han estat parceHats i ocupats per diferents empreses, fàbriques que només fan la funció de magatzem, etc.
.
La documentació i recerca sobre aquestes fàbriques seria incompleta si es realitzés únicament a partir de les restes materials observables. Es fa necessari recórrer a altres fonts com la
documentació escrita i gràfica per reconstruir la seva història productiva.
Aquest recull de documents fotogràfics és fruit d'un treball de recerca sobre les Sederies Vilumara de l'Hospitalet i ha estat també utilitzat en una experiència didàctica d 'Arqueologia Industrial a l'Ensenyament Secundari.
El document fotogràfic ha representat una font d'informació de gran valor en aquest treball.
Én el camp arquitectònic les fotografies que van realitzar-se durant el primer any de funcionament de la fàbrica, han mostrat com era l'edifici original abans d 'estar afectat per les diferents
ampliacions. La rehabilitació que es va iniciar l'any 1984 per adaptar l'antiga fàbrica a les necessitats d 'un centre educatiu, s'ha realitzat conservant els edificis inicials i enderrocant les ampliacions posteriors. Per aquesta tasca s'han hagut d'utilitzar els documents fotogràfics com a principal
font d 'informació.
A partir dels documents fotogràfics s'ha pogut estudiar l'evolució de la maquinària i la seva
disposició dins de les naus, reconstruint el procés de producció. En el sector del tèxtil, on s'ha
produït una renovació tecnològica quasi total en les últimes dècades, el document fotogràfic s'ha
convertit en un testimoni essencial per a la recerca.
Algunes fotografies reflecteixen les condicions del treball dels obrers, el seu entorn i el marc
social de l'època, elements indispensables per aproximar-se al fet industrial des d'una visió global. Aquestes imatges ajuden a comprovar i a enriquir moltes dades obtingudes a partir de testimonis orals dels antics treballadors.
~
Les fotografies antigues són de diversa procedència: la majoria són de l'Arxiu de fàbrica, n'hi
ha que van ser cedides per antics treballadors o familiars d'aquests, i d'altres es troben al Museu
de l'Hospitalet.
Les fotografies actuals han estat realitzades personalment dels edificis industrials i la maquinària conservada tant a Barcelona com a l'Hospitalet. Malauradament algunes d'aquestes. fotografies ja són història.
Per la seva aplicació didàctica s'han reproduït en fotografia documents originals: plànols,
lletres de canvi, dibuixos de maquinària i d'altres iHustracions d'elements exteriors a la fàbrica
per fer més entenedor tot el procés de fabricació de teixits de seda. Aquest material ha estat
utilitzat durant el curs 1989-90 a l'Institut de Batxillerat «Can Vilumara» que ocupa els locals
de l'antiga fàbrica, en el marc d'una experiència d'Arqueologia Industrial a B.U.P. Evidentment
aquesta experiència va venir motivada per les condicions especials del Centre: una antiga
fàbrica rehabilitada mantenint la seva estructura original, la conservació de gran part de la
maquinària utilitzada fins a l'últim moment i l'existència d'un Arxiu de fàbrica amb abundant
documentació gràfica. L'experiència es pot valorar com a molt positiva, ja que els alumnes
van realitzar un petit treball de recerca sobre diferents aspectes de la fàbrica i en general va
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servir per despertar en ells un interès pel seu entorn i valorar el patrimoni industrial com un
element fonamental en la Història de l'Hospitalet.

Història de les Sederies Vilumara
1. Les Sederies Vilumara a Barcelona i a Gràcia
L..:activitat empresarial de la família Vilumara relacionada amb la seda es remunta al segle XVII,
quan tenim notícies que un comerciant de seda de Manresa, Domingo Vilumara, es va establir
a Barcelona com a mestre veler. La seva tomba es conserva al claustre de la Catedral de Barcelona.
A través de la documentació trobada a l'Antic Gremi de Velers, actual Col·legi de l'Art Major
de la Seda, es pot seguir el rastre de la família dins l'àmbit de la producció de seda.
L..:any 1832 es pot considerar com el de la fundació de l'empresa. Es conserven fonts documentals del negoci que regia Ramon Vilumara Broquetas. Tant la fàbrica com el despatx estaven
ubicats al carrer Baix de Sant Pere núm. 42, on encara es conserva part de l'estructura original
de l'edifici.
Ramon Vilumara va contraure matrimoni amb Eulàlia Escudé, filla d'un dels fabricants de seda
més prestigiosos de Barcelona. Aquest matrimoni va possibilitar l'ampliació del negoci i que el
seu fill es veiés en la necessitat de construir un edifici més gran a la Travessera de Gràcia, on
actualment es troba la plaça Francesc Macià, que va ser inaugurat l'any 1885. El despatx-magatzem
el van mantenir a Barcelona.
En aquests anys coneixem la participació de l'empresa i dels seus propietaris en activitats
polítiques i econòmiques locals: Francesc Vilumara va ser edil de l'Ajuntament i va firmar la soHicitud
a la Reina Isabel 11 demanant la desaparició de la Ciutadella (1882), Ramón Vilumara Broquetas
va ser membre de la comissió del ram de la seda per l'Institut Industrial de Catalunya i vocal
a la «Junta de Aranceles del Reino».
·
El lligam cada cop més fort entre capital industrial i capital financer queda reflectit en la fundació l'any 1888 de la Caixa Vilumara per Francesc Vilumara Saus. Es considera una de les més
típiques entitats financeres catalanes i va ser un dels bancs de descompte i crèdit més importants d 'aquell moment. Encara que tothom l'anomenava «Caixa Vilumara», el seu nom comercial
va ser «Crédito Mutuo, Fabril y Mercantil» i el seu nom jurídic el d'una societat comanditària que
porta el dels seus socis. L..:entitat va deixar de dir-se Vilumara el1878, però la tradició va fer que
se la continués coneixent per aquest nom. La crisi de la Caixa es va produir durant la Gran guerra
a causa de la seva dedicació a les dobles en paper de l'Estat i ferrocarrils, i a la baixa de la Bor~.
El Banc de Barcelona es va fer càrrec d'una part de l'actiu i del passiu de la Caixa, el que va
ajudar a la seva liquidació.
Francesc Vilumara Bayona, president del CoHegi de l'Art Major de la Seda (1901-1903), es
fa càrrec del negoci familiar l'any 1903. En 1907 es va veure obligat a traslladar la fàbrica de
la Travessera de Gràcia a l'Hospitalet en quedar afectada per l'obertura de la Diagonal.
2. Les Sederies Vilumara de l'Hospitalet
2.1. Factors de localització

La fàbrica va ser ubicada al carrer de Sant Joan del barri de Sant Josep, barri industrial, ben
comunicat amb el nucli antic del poble per la carretera, on existien ja indústries des del segle
passat i que tenia una sèrie d'avantatges per la localització industrial.
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a) Bones comunicacions.
Emmarcat entre la línia del ferrocarril, el carrilet i la carretera provincial, quedava assegurat
el transport de matèries primeres, productes manufacturats i mà d'obra. La línia de ferrocarril de
Barcelona a Molins de Rei funcionava des de 1854 amb estació a l'Hospitalet, l'actual estació
de la RENFE, a pocs metres de la fàbrica. L'any 1920 es constitueix la Societat del Metro Transversal i s'empedra la Carretera Provincial que estava en molt mal estat, i que era objecte de freqüents inundacions. Serà per aquí per on podrà funcionar l'any següent la primera línia d'autobusos
elèctrics. Els treballadors de can Vilumara que residien a Barcelona o que residint a l'Hospitalet
anaven diàriament a l'Escola del Treball després de la jornada laboral, preferien sempre utilitzar
l'autobús abans que els ferrocarrils que circulaven amb més irregularitat.
b) Facilitats en el proveïment d'aigua.
La fàbrica es va ubicar al nord del barri, just al peu de la Serralada litoral, on comença el
delta del Llobregat. Per aquesta línia passava el canal de la Infanta que no va ser utilitzat com
a força hidràulica per la fàbrica, la qual es proveïa d'aigua per mitjà de pous ja que aquesta es
trobava a una profunditat de tan sols 3 m.
e) Condicions favorables al treball de la seda, que requereix una humitat força elevada.
d) Mà d'obra.
Els primers anys, encara una gran part dels treballadors procedien del barri de Les Corts
o Sarrià. Les bones comunicacions van facilitar que els treballadors que havien treballat a la fàbrica
de la Travessera poguessin continuar en el seu lloc de treball. Progressivament van accedir als
llocs de treball residents de l'Hospitalet Centre, que es veia afectat per un creixement natural fort
i immigració de les zones rurals.
2.2. Evolució tecnològica
a) Els edificis.
El conjunt industrial es va començar a construir l'any 1906 i va ser acabat un any més tard.
Els edificis inicials eren quatre: tres industrials, i la casa que feia les funcions de quadra, porteria i casa del director.
l'edifici principal va ser construït amb estructura de tipus shed o dents de serra que es començava a utilitzar en aquests anys. Implicava la solució arquitectònica en una sola planta, i facilitava
els problemes de construcció, amplitud interior i i~lumnacó
. Les obertures amb vidres estaven
orientades al Nord, per un aprofitament més intensiu de la llum solar. t.:estructura consistia en
una sèrie de columnes de ferro colat que sustentaven les jàsseres. Inicialment el nombre de naus
era de sis i després d'un incendi ocorregut l'any 1917, i que va afectar la coberta de fusta, es
van construir quatre naus més. En aquest edifici es concentraven les activitats de preparació i
teixits, així com els despatxos de gerència.
Un altre edifici de planta en forma de L, de dues plantes i coberta plana va ser construït per
allotjar la fase d'acabats i estampació, i en certes èpoques es va utilitzar també com a magatZem.
En la primera planta es trobaven els menjadors i vestuaris dels treballadors.
t.:edifici més petit estava destinat a la màquina de vapor, calderes i part de la secció tècnica.
La xemeneia, aïllada dels edificis, va ser construïda sobre base hexagonal, i té una alçada
de 80 m.
Per sota de l'edifici principal es va construir un sistema de galeries subterrànies de ventilació
que comunicaven amb les naus a través d'uns respiralls. Aquestes galeries es comunicaven amb
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unes altres més profundes on uns ventiladors impulsaven l'aire per mitjà d'uns polvoritzadors per
donar la quantitat d'humitat necessària. També uns radiadors a vapor escalfaven l'aire a l'hivern.
Amb aquest sistema es procurava aconseguir una temperatura d'uns 20 graus C. i una humitat
relativa del 65 al 70%. Amb un sistema de comportes, aquestes galeries d'aire es podien combinar de forma que a l'estiu, totes expulsessin aire, el qual s'anava renovant amb l'ajut dels extractors de la part alta de la nau. A l'hivern s'intercalaven les dues funcions, expulsió/aspiració, i
d 'aquesta manera es procurava mantenir la temperatura ambiental desitjada.
Els edificis van ser construïts dins d'un estil clarament modernista que es manifesta principalment en la casa de la porteria, en les reixes de l'entrada i en alguns detalls dels edificis industrials. A la casa de l'entrada es van voler mostrar dos símbols de l'activitat productiva de la fàbrica:
un plafó ceràmic que representa la Mare de Déu dels Àngels, patrona del Gremi dels Velers, i
unes papallones de seda de pedra que coronen la cornisa i que apareixen en altres indrets de
la fàbrica i que feien la funció de respiralls.
Els plànols els trobem signats per l'enginyer sabadellenc F. lzard, però pel material trobat
a l'arxiu de la fàbrica és possible que tingués l'assessorament de tècnics italians i francesos.
L:any 1920 es van construir unes ampliacions dels edificis que els unien entre ells. En això
va influir el fet de la supressió de la màquina de vapor que exigia una construcció aïllada de
la resta d'edificis.
b) Del vapor a l'electricitat.
En els seus inicis la fàbrica va funcionar amb màquina de vapor. El carbó arribava fàcilment
per ferrocarril i era traslladat en carros a la fàbrica des de l'estació.
La substitució de la màquina de vapor pels motors elèctrics es va donar l'any 1917 en què
es van instaHar cinc motors de marca Siemens-Schuckert.
El sistema d'embarrats accionats per la màquina de vapor es va mantenir, adaptant-lo al generador elèctric principal.
e) De la seda al raien .'
Les sederies Vilumara van utilitzar la seda com a matèria primera principal fins després de
la guerra civil que va ser substituïda progressivament per les fibres artificials, principalment el raien.
Els principals proveïdors de fil de seda per a la indústria eren les filatures valencianes. Aquestes havien trobat un mercat segur amb la consolidació de les sederies catalanes de començament de segle, després d'haver estat abandonades pel nucli seder lionès, principal client fins
a la crisi de mitjan segle passat amb motiu de la pebrina que havia arruïnat a conreadors de
morera i filatures manuals. A la fàbrica es produïen majoritàriament mocadors i corbates.
La substitució de la seda pel raion es va iniciar amb la crisi del 29 i es va consolidar després
de la guerra civil. Serà en aquests anys que es crearan dues noves grans empreses especialitzades en fibres químiques a Catalunya: la SAFA i la Seda de Barcelona.
d) La maquinària.
La maquinària més abundant pel tipus de producció de la fàbrica eren els telers. Abans de
la guerra n'hi havia tres tipus diferents, segons el seu grau de complexitat i els teixits que produïen:
. Telers de plana: els més simples amb un sol moviment.
Utilitzaven només dos tipus de fils i produïen folres i teixits llisos.
. Telers de maquineta: més complexos que els anteriors amb 26 moviments. Funcionaven amb
un aparell (la maquineta) sobre el teler, i cartrons picats que marcaven el dibuix. Els teixits pro-
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duïts podien formar petits dibuixos bastant geomètrics utilitzats per corbates, mocadors i foulards.
Els primers van ser francesos, i després la majoria suïssos de la marca Ruti.
. Telers amb jacquard: eren els més sofisticats. Necessitaven personal més especialitzat per accionarlos. Els dibuixos eren complexos i podien utilitzar una gran gama de fils de diferents colors. Es
produïen efectes de fantasia sense necessitat d'estampació. Van caure progressivament en desús
després de la guerra. Altres màquines eren: les ordidores, devanadores, màquines de fer bitlles,
màquina d'encolar, calandra, impressora Minarva, màquina d'orillar i bordar, màquines d'aprestar, de cosir, etc. La majoria eren d'importació, franceses o suïsses. Les peces de recanvi les elaboraven al taller de la fàbrica.

2.3. Procés de producció

La preparació era la primera fase que comprenia tota una sèrie d 'activitats per preparar la
matèria primera i deixar-la llesta per passar als telers. Els fils s'havien d'encolar perquè adquirissin resistència. Un cop encolats passaven als rodets o cons per poder-los ordir o per poder omplir
les bitlles per tramar els telers. Els nuats en l'ordit es realitzaven manualment fins als anys 50,
en què es va mecanitzar aquesta activitat. Ocupava una part de l'edifici principal.
Els teixits representaven l'activitat principal de la fàbrica i ocupaven la major part de l'edifici
principal. Els telers estaven numerats i cada teixidora que, inicialment portava dos telers, en va
arribar a portar deu quan es va renovar maquinària als anys 60.
Els acabats. L'aprest va tenir importància mentre es va utilitzar la seda artificial. L'estampació
havia tingut importància abans de la guerra, utilitzant el sistema de motllos de fusta, però després va desaparèixer per reiniciar l'activitat en els anys 60 amb sistemes més moderns. Alguns
teixits passaven per la màquina de llaunar per igualar les vores o per la calandra, que consistia
en una màquina de dos cilindres per on passava la roba per planxar-la.
La secció tècnica estava relacionada amb les altres tres seccions. Una sèrie de tècnics investigaven sobre dissenys, materials i tints. Altres treballadors com el fuster i el manyà es dedicaven
a la reparació i fabricació de peces de recanvi. Per això existia un taller de manyeria amb la seva
forja i un de fusteria, que reproduïa les peces sobre dibuixos. El maquinista controlava la màquina
de vapor i les calderes.
3. Conclusió
En aquesta comunicació he destacat només els aspectes tècnics i el procés de producció
perquè són aquelles parts de la història de la fàbrica que queden millor representades pel suport
fotogràfic. !:organització del treball, les relacions de producció i l'entorn social de l'obrer, en aquest
cas, són menys rics en documents fotogràfics i més en dades estadístiques.
!:estudi de les Sederies Vilumara és significatiu perquè constitueix un exemple de l'expansió
de les indústries barcelonines per la perifèria de la ciutat a la recerca d'espai i perquè representa
tot el procés industrialitzador del nostre país des dels seus inicis fins l'any 1982, adaptant diferents tecnologies, matèries primeres i fonts d'energia. Per a l'Hospitalet es va convertir en una
de les indústries de la població que residia al centre, i on el treball net i delicat de la seda va
crear el sentiment en els treballadors de pertànyer a un sector privilegiat de la classe obrera i
acceptar condicions de treball i salaris inferiors als d'altres empreses. Per últim el cas de les Sederies
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Vilumara és un bon exemple de rehabilitació d'una antiga fàbrica convertida en un espai útil per
a les necessitats d'una comunitat i realitzat respectant les estructures arquitectòniques originals.

134

El document fotogràfiC com a eina de recerca i de didàctica en arqueologia industrial. les sederies Vilumara de l'Hospitalet de Llobregat

•·.

1. Vista del conjunt industrial des del camí de Sant Joan. EdifiCi dels telers amb dents de serra. EdifiCi dels acabats amb el dipòsit d'aigua a la part
superior, l 'edifici de la màquina de vapor amb la torre d 'aire per a la ventilació i la xemeneia. 1907.

2. Els treballadors de can Vilumara. Escales d• l'entrada i casa de la porteria. 1907.

1$5

El document fotogràfic com a eina de recerca i de didàctica en arqueologia industrial. Les sederies Vilumara de l'Hospitalet de Llobregat

3. Sala de telers. Sistema d'embarrats. 1907.

4. Naus d 'estampació.
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5. Sistema de transmissió de la màquina de vapor. 1907.
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JOSEP ESQUIROL. LA MEMÒRIA DE PAPER. Una experiència de recuperació
de la memòria històrica de l'Escala.
Lurdes Boix i Llonch
1.- L'autor
Josep Esquirol i Pérez neix a Barcelona l'any 1874. Fill de Josep Esquirol i Llusí (a l'acta de
defunció figura com a nascut a Vilanova i la Geltrú i domiciliat a l'Escala al carrer de les Roques
-actual carrer Doctor Puig Sureda-, de professió rendista) i de Paulina Pérez Garcia (natural segons
el registre civil de Puerto Príncipe -Caracas-, però segons el registre parroquial, de Santiago de
Cuba).
L'any 1898, Josep Esquirol es casa amb l'escalenca Francesca Alonso i Momau. À l'acta de
matrimoni figura com a domiciliat a Sant Martí de Provençals, de professió comerciant. És de
suposar, per tant, que s'estableix a l'Escala aquest mateix any, des d'on comença a desenvolupar una notable activitat fotogràfica al costat de les seves altres ocupacions: coHeccionista d'antigalles d'Empúries, venedor de joies, objectes de regal, galls de reproducció, accessoris d'electricitat,
recanvis de la casa Ford i benzina -/a marca Petróleos Porto Pi- per als primers cotxes.
Tenia l'estudi de fotografia situat al carrer de la Torre, cantonada amb el carrer de l'Església
i el carrer Sant Pere, on també hi havia un pati on criava l'aviram. Va obrir també sucursals de
fotografia als pobles de l'Armentera, la Bisbal i Torroella de Montgrí.
La botiga de l'Esquirol era al número 7 del carrer Major (avui carrer Enric Serra). A la vorera
hi tenia un assortidor de benzina P.P.P. Un anunci seu aparegut a la revista Costa Brava, publicada a l'Escala (1919-1922) és un autèntic mostrari de les activitats de l'Esquirol: «Venda d'ous
per incubar, galls de vuit mesos per a reproductors. Compra-venda d'antigalles d'Empúries. Espaterrant estoc de joies d'or, plata i xapat, rellotges i objectes per a regals de casaments i premis
per a festivals. Venda de gasolina i olis per a autos. Postals i guies de la Costa Brava i Empúries.
Compra-venda de finques rústiques, camps de conreu , vinyes i olivers».
CoHaborador incansable de tota mena d'activitats culturals i artístiques: participa en l'edició de
l'esmentada revista al costat de personatges com l'escriptora Víctor Català, l'impulsor de les excavacions d'Empúries Josep Puig i Cadafalch, Adrià Gual, Octavi Saltar i del director escalenc Joan
Ballesta «Calafat». L'any 1920 publica amb text de Manuel Cazurro, inspector de les excavacions
d'Empúries, una Guia ilustrada de las Ruinas de Ampurias y Costa Brava catalana. El mateix any
funda el Cau de l'Art branca de la societat recreativa La Penya que tenia la seva seu al cafè de
can Pepet Sureda a la Platja, centre de tertúlies literàries i artístiques, on també hi assistia el seu
amic Santiago Rusiñol. L'any 1922 contribueix a l'adquisició del quadre La Vicaria del pintor Marià
Fortuny per als Museus Municipals de Barcelona.
Josep Esquirol mor relativament jove, el 19 de març de 1931, a l'edat de 57 anys, víctima d'una
malaltia. Enterrat al Cementiri Marí, un curiós epitafi figura a la làpida de la tomba familiar, a terra,
a l'entrada del cementiri:
Tú, que ahora me pisas,
parate a considerar
que al fin vendras a parar
lo mismo que yo en cenizas.
És recordat pels escalenes com un home polifacètic, alt, gros, rondinaire i divertit; innovador
en el més ampli sentit de la paraula: no en va fou el primer del poble en tenir una motocicleta,
amb la qual per cert, es va estimbar més d'una vegada. Probablement per aquest motiu li deien
el «Cap de Llauna». La gent més gran el recorda sempre amb la màquina de fotografiar i el trípode a coll recorrent tots els carrers del poble, les ruïnes d 'Empúries, la costa ... i copsant amb
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la seva cambra ara l'estàtua de I'Esculapi, ara la sortida de les barques del port o la cara plena
d'arrugues dels llops de mar.
Tot i que va retratar molts altres pobles de l'Empordà, i de Catalunya, pocs pobles com l'Escala
poden disposar d'un inventari paisatgístic i etnogràfic tan complet, d'una documentació gràfica
tan exhaustiva del seu passat, i això malgrat les plaques que s'han destruït.
2.- L'obra
Josep Esquirol destaca no només com a retratista, sinó sobretot com a documentalista, fet
pel qual figura al costat dels millors fotògrafs de principi de segle 1 •
Cito textualment les paraules del crític d'art Jaume Fàbrega en fer la valoració estètica de
l'obra de l'Esquirol en la conferència pronunciada el dia de la inauguració: «L'obra de Josep Esquirol
es pot emmarcar, amb una certa distància, dins algunes coordenades del noucentisme, tant per
la temàtica (món grec i mariner, món popular, esport ...) com pel tractament d'un realisme reconstruït, a vegades amb un vessant expressionista (exemple: grup de tres mariners joves a l'estudi),
sense destacar algun imperceptible toc d'humor (tortuga davant un grup). Sense arribar a la deformació naturalista, és un verista que no falsifica, no idealitza, no retoca. Té el mèrit de no caure
en el kitsch, parany d 'una part de la fotografia antiga: és un fotògraf de gust modern, en el millor
i més profund sentit del terme; s'aproxima (postals, temes, etc.) a una incipient cultura de masses
i no defuig res: bellesa i velledat, candor i malícia, alegria i dolor... (vetlla de l'infant mort)».
Classificació temàtica.
La seva obra, extensa i variada, es pot classificar en diferents temes segons el contingut:
a.-Fotografia d'estudi:
1.-Retrats d'encàrrec
2.-Retrats de creació
1.-Retrats d'encàrrec:
Realitzats a l'estudi (comunions, casaments, nens petits, senyors, senyores, pescadors, menestrals, grups, famílies, disfresses..) amb una escenografia diferent segons el tipus de retrat: fons
pintat amb un altar d'església per a les comunions, amb paisatges, decoració de plantes... Alguns
són realitzats a l'exterior (grups escolars).
2.-Retrats de creació:
També realitzats a l'estudi, però sense escenografia, ja que la intenció era reflectir l'expressivitat del personatge. Destaca en aquest apartat la sèrie que ell mateix va editar en format postal
CAPS D'ESTUDI. LA ESCALA (2 grups de 10 postals cada un). Vells llops de mar, pescadors
i coralers, pastors: «L'avi Nial, l'avi Calons, l'àvia Abadessa, l'àvia Cisa, en Met Rè, el Menut Patot...»,
tots l'impressionaven pel seu tipisme: les faccions curtides i la indumentària. La sèrie Caps d'Estudi
és, potser, una de les més valorades de l'Esquirol. Existeixen altres caps d'estudi que no va editar
en postal (gitanos, els abans esmentats retratats de cos sencer, etc.).
b.-Fotografia documental:
1.-Les excavacions d'Empúries
2.-Pobles i ciutats
3.-EI paisatge
4.-EI treball
5.-EI IIeure
Tot i que també es podrien definir com a documentals les fotografies fetes a l'estudi, perquè
també són un document de l'època, la intenció, tret dels caps d'estudi, no era tant de reflectir
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en imatges la vida quotidiana o un esdeveniment (excavacions d'Empúries, primers motors, etc.).
Per tant, l'expressió -documental- és utilitzada aquí per diferenciar les fotografies realitzades amb
aquesta intenció, de les que van ser realitzades per encàrrec a l'estudi.
1.-L.es excavacions d'Empúries:
Coincidint amb el començament de les primeres excavacions d'Empúries realitzades de forma
sistemàtica pel seu impulsor Josep Puig i Cadafalch, Josep Esquirol va realitzar nombroses fotografies sobre els treballs d'excavació. Algunes les va editar també en sèries de postals (com també
varen fer Angel Toldrà Viazo: A.TV.; L. Roisin i la mateixa Diputació de Barcelona). Les sèries conegudes són: COL.LECCIÓ DE LES EXCAVACIONS D'EMPÚRIES (12 postals), RUINES I ESCAVASSIONS D'AMPURIAS (LA ESCALA) i OBJECTES TROBATS EN EMPURIES.
2.-Pobles i ciutats:
El poble més retratat va ser l'Escala. N'existeixen dues sèries conegudes: LA ESCALA (10
postals) i COL.LECCIÓ LA ESCALA (12 postals); però també va retratar altres pobles de l'Empordà:
Sant Martí d'Empúries, Viladamat, l'Estartit, Torroella de Montgrí, Castelló d'Empúries, Verges,
la Bisbal ... , i també Girona, Sant Hilari Sacalm ...
3.-EI paisatge:
Destaca la sèrie que va editar COSTA BRAVA. LA ESCALA (12 postals) de la costa compresa
entre l'Escala i l'Estartit, i la sèrie MARINES. LA ESCALA (12 postals) sobre la sortida dels llaguts
de sardinals amb vela llatina. Temporals de mar, paisatges de l'interior: Les Gavarres, les Guilleries, escenes rurals ... integren també aquesta sèrie.
4.-EI treball:
Oficis tradicionals: espardenyers, tapers, veterinari, cosidores, rentadores, tala d'arbres...
Relacionats amb el camp: la sega, el batre, la verema ...
Relacionats amb el mar: desmallar, triar peix, salaó d'anxova i sardina ...
Transport: cabotatge, diligències, primers cotxes de línia...
El lleure:
Esports: curses de bicicleta, futbolistes, caçadors...
Música i ball: cobles, ballades de sardanes, aplecs...
Festes: Carnestoltes, processons, berenades al camp...
Tertúlies de cafè, xerrades al Banc d'en Si no fos, etc.
3.-EI seu llegat. La recuperació de les imatges
Tot i que bona part de la seva obra ha desaparegut (quan es va enderrocar l'edifici on hi
tenia l'estudi, es van destruir també milers de plaques de vidre) o es troba dispersa en mans
de coHeccionistes o particulars, s'ha pogut recuperar recentment un gruix força important. El primer quan Marina Carrasca! i Esquirol, neboda-néta del fotògraf, feia donació de 1.000 plaques
de vidre aproximadament a la Fundació Joan Miró de Barcelona, a través del fotògraf Pere Formiguera, el qual va catalogar-ne l'arxiu. El segon quan, en el curs d'aquest any, un veí de l'Escala,
Josep Vidal i Dragó, feia donació a l'Arxiu Municipal de 30 plaques de vidre, 30 fotografies positivades pel mateix Esquirol, 200 postals aproximadament, una màquina de fotografiar i revistes
de fotografia de l'època, així com una capsa d'antigalles d'Empúries que col·leccionava el fotògraf. Més tard, dues persones de l'Escala, Josep Clos i Blanca i Lluís Vilabrú i Ballester, en
assabentar-se per l'alcalde que es preparava l'exposició, donaven a l'Arxiu Municipal les 197 plaques de vidre que havien salvat de la destrucció en el seu moment i, coneixedors del seu valor,
les havien guardat.
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Amb aquest fons, més les postals que es van adquirint a coHeccionistes directament o en
fires, (tot i que l'especulació les ha fet pujar de valor: de 100 a 7.000 PTA osciHen els preus de
les postals de l'Esquirol), s'ha iniciat l'Arxiu d'Imatges a l'Escala com una secció del Municipal.
S'ha d'esmentar també que es disposa de 500 plaques de vidre més que un particular, Josep
M. Cortal, va adquirir i va accedir a cedir-ne els negatius. Aquestes persones formen part de la
comissió Josep Esquirol junt amb altres afeccionats a la fotografia i tenen interès en la recuperació i difusió d'aquest fons.
Un altre mitjà que ha ajudat a la recuperació han estat l'emissora municipal i la revista local
L'Esca/enc. Les persones que disposen de material de J. Esquirol i desitgen conservar-lo, el
cedeixen per fer-ne una fotocòpia, com a primer pas per tenir-lo localitzat, o còpia amb negatiu
segons el cas.
4.-L:Eposició a Barcelona. Josep Esquirol. La memòria de paper, dins el marc de la Primavera
Fotogràfica
Amb el fons de la Fundació Joan Miró, la Fundació Caixa de Barcelona organitzà l'exposició
en coHaboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la mateixa Fundació Miró. S'encarregà a Pere Formiguera el comissariat de l'exposició. Josep Esquirol. La memòria
de paper s'exposà a la sala Plaça de Catalunya de Caixa de Barcelona al passeig de Gràcia,
del 23 d'abril al 10 de juny, i fou inaugurada pel conseller de Cultura Joan Guitart. L:exposició
va formar part de la mostra internacional de la Primavera Fotogràfica el comissariat de la qual
s'encarregà a David Balsells.
Per tal d'ampliar l'exposició amb material personal i dades biogràfiques del fotògraf, Pere Formiguera i David Balsells es posaren en contacte amb l'Ajuntament de l'Escala. Com a resultat,
l'Arxiu col·laborà amb 16 fotografies positivades per l'Esquirol i un plec de postals que s'inclouen
a l'exposició. Les dades biogràfiques es treuen d'articles apareguts a la revista L'Escalenc. L:Arxiu
coHaborà també en la recerca de dades biogràfiques a través de l'arxiu parroquial, els records
de la gent més gran, i en la recuperació dels noms correctes dels «Caps d'Estudi», gravats pel
propi Esquirol a les 20 plaques de vidre que conserva un fotògraf.
A canvi d'aquesta col·laboració, la Caixa de Barcelona va cedir l'exposició a l'Ajuntament de
l'Escala que l'exposà durant tot el mes de setembre. L:exposició incloïa 91 còpies actuals realitzades per Manuel Serra a partir dels negatius originals, 22 còpies positivades pel mateix Esquirol,
16 de l'Arxiu Municipal i 6 propietat de Marina Carrasca! i Esquirol, 2 màquines de retratar, 1
trípode i retrats familiars també de M. Carrasca!.
L:exposició va ser molt visitada i comentada per la premsa pel valor documental i l'alta qualitat de les fotografies. Malgrat això un dels handicaps era la manca de documentació i en aquest
factor rau precisament l'interès d'exposar les imatges que es volen documentar en el propi medi
on van ser elaborades.
5.-L:Exposició a l'Escala. Josep Esquirol. La memòria d'un pobla De 1'1 al30 de setembre de 1990
1.-Muntatge i organització
Per portar a terme l'exposició, l'alcalde, Rafel Bruguera i el regidor de cultura, Jordi Boix, encarregaven a una comissió de gent de l'Escala propera al món de la fotografia el muntatge de l'expo-
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sició sota la direcció de l'Arxiu Municipal, amb la intenció també de tornar a activar el premi de
fotografia Esculapi de Bronze que havia tingut lloc a l'Escala feia uns quants anys i del jurat del
qual n'havien format part alguns membres de la comissió.
Les activitats portades a terme per la comissió es poden resumir com segueixen:
a.-Muntatge de l'exposició. Inclusió en la mateixa del material cedit per Josep Vidal així com documents personals del fotògraf cedits per un antiquari.
b.-Dedicació d'una placa de pedra al fotògraf, al mirador de •la Punta•, lloc des d'on l'Esquirol
retratava moltes sortides de sardinals, i des d'on es divisa tota la badia de Roses.
c.-Inauguració de l'exposició. 1 de setembre de 1990. Paraules de l'alcalde explicant el motiu de
l'exposició, seguidament l'arxivera remarca la importància d'iniciar un arxiu d'imatges amb l'obra
d'un fotògraf local i de poder-les documentar amb els descendents directes. Conferència a càrrec
de Jaume Fàbrega: Josep Esquirol. La memória d'un poble, amb una valoració estètica de les fotografies. Lliurament de diplomes i còpies de les plaques de vidre als donadors de les mateixes pel
Director General de Patrimoni, Eduard Carbonell, el qual destaca la importància de recuperar el
patrimoni en el propi poble i agraeix el gest dels donadors. A l'acte hi assiteixen més de 200 persones.
d.-Edició d'una carpeta amb reproduccions a partir dels contactes de les plaques de vidre realitzats per Josep M. Oliveras, amb la intenció de continuar-ne l'edició en els propers anys:
1990.1.L:Escala. 31 imatges retrospectives.
1991.2.Caps d'Estudi.
1992.3.Empúries. Ruïnes i excavacions i Sant Martí.
1993.4.Pobles de l'Empordà.
1994.5.0ficis de principi de segle.
Es va fer un tiratge de 1000 exemplars dels quals se n'han venut 800 durant el curs de l'exposició o distribuïts a les llibreries de l'Escala, Figueres i Girona.
2.-Valoració de l'exposició
«Realment excepcional aquesta experiència», és el comentari reflectit tant en el llibre d'or de l'exposició, com en la revista local i la premsa. 4.548 visites en un poble de 5.000 habitants (els caps
de setmana sobretot gent de fora) ha estat realment un esdeveniment. Les visites demostren l'interès
que té el passat més proper a tots nivells.
-Caràcter pedagògic. Durant el curs de l'exposició s'oferiren visites guiades (introducció a Esquirol com a persona i fotògraf, l'inici de la fotografia, i l'evolució del poble a través de l'arquitectura,
la gent, els oficis..) per als alumnes de les escoles, els quals realitzaren després un dibuix i un
comentari de la foto que els havia impressionat més. La contemplació de les imatges del principi
de segle es pot aprofitar com una lliçó d'història, a part del que significa d'integració en el propi
medi (records que expliquen els avis de com era el poble, la gent, el treball ...)
Les fotografies més dibuixades i comentades pels alumnes foren les cares dels llops de mar i
la vetlla de la nena morta.
-Caràcter personal i emotiu. El fet de contemplar les imatges del passat per part de la gent més
gran donava peu a fer memòria d'aspectes d'història de l'Escala, a contrastar opinions, a vegades diverses, sobre les diferents fotografies (factor que afavoria la documentació), a intercanviar
records i en algun cas a identificar-se en alguna de les imatges (com el cas excepcional d'un
senyor de 92 anys que es va reconèixer en una de les fotografies quan en tenia 6, al costat de
la seva família i que va ajudar a identificar els altres personatges).
Val a dir que en algun moment es produïa entre el públic assistent una veritable lliçó d'història oral en la qual els més joves o petits escoltaven fascinats les anècdotes viscudes pels avantpassats tot contemplant les imatges.
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3.- Valor documental. Recuperació de la memòria històrica
-Elaboració de fitxes de documentació. En aquesta fitxa hi consta el número de la fotografia, un
espai per posar-hi una còpia, un espai de descripció (el més ampli possible), i un espai de dades
de l'informador on també hi consta si té material per a d'altres exposicions. S'han pogut realitzar
300 fitxes de diferents informadors i fotografies que es contrastaran, donant per vàlides les que
tinguin més d'un informador que ho confirmi.
-Recuperació de nou material. En fer constar a la fitxa les persones que tenien material serà possible fer un inventari per a noves exposicions. I també fa adonar a la gent de la importància de
conservar i valorar el seu patrimoni.
-Retrats dels descendents amb els seus avantpassats. Aspecte que ofereix dades etnogràfiques
i que feia més popular l'exposició. De les fotos se'n feien dues còpies: una per a l'arxiu i l'altra
per als descendents.
Consideracions finals.
Potser no s'havia donat mai d'una manera tan clara, a l' Escala, una integració d'història gràfica amb història oral, demostrant la utilitat d'exposar la història, sota la forma que sigui, en el
propi medi. Ha quedat sobradament demostrat, per tant, la importància de la conservació del
patrimoni documental i etnogràfic i de l'existència de persones responsables de vetllar per la seva
conservació i difusió.

NOTA
1. LAS FUENTES DE LA MEMORIA. Fotografia y sociedad en la Espana del siglo XIX. Públio López Mondejar. LUNWERG Editores, S.A. Barcelona, Madrid, 1988.
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CONTRATO TIPO ENTRE UN FOTÓGRAFO Y ARCHIVO DE IMAGENES O CUALOUIER
ORGANISMO PÚBLICO EN GENERAL
Eduardo Calvo Cabello

. 1.- Tipos de contratos
Dentro del campo de la Propiedad lntelectual y a la hora de regular las relaciones entre las
dos partes (Fotógrafo-Archivo de imagenes), es necesario, como requisito ccsine qua non» y de
conformidad con el articulo 45 de la Ley de Propiedad lntelectual, que éstas se formalicen por
escrito, siempre que estemos ante una cesión, como es el caso que nos ocupa. De esta forma
ambas partes, con caracter previo, delimitan aquellos aspectos legales que van a regular la cesión
del archivo fotografico sin que se vean conculcados los derechos de propiedad intelectual.
En la practica viene siendo usual, a la hora de acudir a un archivo fotografico en busca de
diversas fotografías, la falta de relación contractual donde se fijen las condiciones que van a regir
tal cesión, lo que con lleva la vulneración del articulo 45 de la Ley de Propiedad lntelectual señalado.
Por todo lo expuesto procede, conforme a derecho, regular tales actos de cesión de un archivo
fotografico, fijando los requisitos minimos que, por analogia, se señalan para el Contrato de Edición en el articulo 60 de la Ley de Propiedad lntelectual y que son:
1.- Descripción del material fotografico cedido.
2.- Delimitación de los derechos de explotación de Propiedad intelectual cedido fijado en el
articulo 17 de la Ley de Propiedad lntelectual (Derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación); en el supuesto que nos ocupa normalmente se cedera el derecho de reproducción (art. 18 L.P.I.)
3.- Tiempo de duración del contrato.
4.- Ambito territorial.
5.- Contraprestación (gratuïta normalmente en el supuesto entre un particular y la Administración que cede).
A continuación se señalan cinco modelos de Contratos Tipo de cesión de un Archivo fotografico.

MODELO I
ARCHIVO.- Tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas.
ADQUIRENTE.- Para fines de investigación.
MODELO 11
ARCHIVO.- No tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas.
ADQUIRENTE.- Para fines de investigación.
MODELO 111
ARCHIVO.- Tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas.
ADQUIRENTE.- Para realizar otra actividad no de investigación.
MODELO IV
ARCHIVO.- No tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas.
ADQUIRENTE.- Para realizar otra actividad no de investigación.
MODELO V
ARCHIVO.- Compra un archivo fotografico.
VENDEDOR.- Tiene los derechos de Propiedad lntelectual.
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11.- Analogías y diferencias entre los señalados contratos tipo
Como se puede apreciar del analisis de tales contratos, es requisito primordial el F/N que
se va a dar a la reproducción de la fotografia por el adquirente (cesionario) y así, según sea PARA
FINES DE INVESTIGACIÓN o PARA OTROS FINES no sera necesario o sí la autorización del
titular de los derechos de autor para la reproducción de sus obras, conforme establece el articulo 37 de la L.ey de Propiedad lntelectual.
En cuanto a los modelos lli y IV, en los que la finalidad del adquirente no es para la investigación, parece aceptable, en particular si estamos en una relación con un ARCHIVO de imagenes
PRIVADO, el que exista una contraprestación, es decir, que el contrato sea oneroso y, si bien
es cierto que en la opción B de la clausula Quinta sólo consta que tal contraprestación se real ice
a tanto alzado (art. 46.2 L.P.I.) supuesto excepcional en la propia L.ey, podría darse que tal contraprestación se realice mediante una participación proporcional en los ingresos de la explotación,
previsto en el articulo 46.1 de la L.ey de Propiedad lntelectual. No obstante, tal supuesto es de
difícil cumplimiento, dado la complejidad que supone el perseguir en cada cesión cuales son
los ingresos de la explotación. En el supuesto de un Archivo Público, tal explotación debería ser
a través de una TASA.
Por último, nos referiremos al Modelo V en el que, a diferencia de los cuatro anteriores, en
este el ARCHIVO es el que compra un archivo de imagenes y no lo cede como en los otros casos.
En este supuesto de compra , debe tenerse en cuenta las siguientes particularidades:
1.- Que el vendedor tenga los derechos de propiedad intelectual del material fotografico que
cede.
2.- Que el tiempo de transmisión sea por el mayor período posible (siempre visto desde la
perspectiva del comprador).
Para terminar, queremos señalar que obviamente en el trafico mercantil pueden darse múltiples situaciones de facto, pero estos cinco modelos expuestos (concretamente I y 111) se puede
decir que son los mas genéricos, y, por tanto, los que mas interesan a un tercero que acuda
a un Archivo fotografico público para que se le ceda una serie de imagenes, bien para su estudio e investigación, o para la realización de una actividad ajena a la propia investigación.
La vulneración de tales contratos supondria acudir a la via jurisdiccional ordinaria para la
protección de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo señalado en los articules 123 a 128 de la L.ey de propiedad lntelectual.
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MODELO I
ARCHIVO.- Tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas.
ADQUIRENTE .- Para fines de investigación.

CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE ARCHIVO FOTOGRAFICO (Contrato tipo)
En
a
de
de 199
REUNIDOS: De una parte D.
en nombre y representación del
del MINISTERIO DE CULTURA (en adelante
ARCHIVO DE
CEDENTE), y de otra D.
que actúa en su propio nombre y derecho (en adelante CESIONARIO), formalizan el presente contrato, de acuerdo con
las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- El CE DENTE entrega al CESIONARIO en este acte una reproducción del material fotografico compuesto por N fotografías, descritas en el ANEXO I. Siendo titular de los
derechos de propiedad intelectual el CEDENTE.
SEGUNDA.- Se transmite al CESIONARIO únicamente el derecho de reproducción prevista
en el articulo 18 de la Ley de Propiedad lntelectual con fines exclusives de investigación.
El CESIONARIO no pedra utilizar dicho material fotografico, ahora cedida para su divulgación ni para incorporaria a publicaciones o a cualquier otro material editorial.
TERCERA.- El tiempo de duración del presente contrato es por un periodo de ..... años.
CUARTA.- El ambito territorial del presente contrato es de

(mundial, nacional, regional,

local...).

QUINTA.- La presente cesión es gratuïta.
SEXTA.- Ambas partes, para cualquier interpretación, cumplimiento y resolución del presente
contrato se someten a los Tribunales de
, con renuncia al fuero propio que
pudiera corresponderles.
EL CESIONARIO

EL CEDENTE
Por el Archivo de

D.

D.

D.N.I.

D.N.I.
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MODELO 11
ARCHIVO.- No tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas.
ADQUIRENTE.- Para fines de investigación.

CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE ARCHIVO FOTOGRAFICO (Contrato tipa)
En
,a
de
de 199
REUNIDOS: De una parte, D.
en nombre y representación del
ARCHIVO DE
del MINISTERIO DE CULTURA (en adelante
CEDENTE) y de otra D.
, que actúa en su propio nombre y
derecho (en adelante CESIONARIO), formalizan el presente contrato, de acuerdo con las
siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- El CEDENTE entrega al CESIONARIO en este acta una reproducción del material fotografico compuesto por N fotografías, descritas en el ANEXO I. Siendo el titular de
los derechos de propiedad intelectual D.
, realizandose la presente reproducción conforme con el articulo 37 de la Ley de Propiedad lntelectual.
SEGUNDA.- Se transmite al CESIONARIO únicamente el derecho de reproducción prevista
en el articulo 18 de la Ley de Propiedad lntelectual con fines exclusives de investigación.
EL CESIONARIO no pedra utilizar dicho material fotografico, ahora cedida, para su divulgación ni para incorporaria a publicaciones o a cualquier otro material editorial.
TERCERA.- El tiempo de duración del presente contrato es por un periodo de . .-·.. . años.
CUARTA.- El ambito territorial del presente contrato es .... . (mundial, nacional, regional,
local. ..).
QUINTA.- La presente cesión es gratuïta.
SEXTA.- Ambas partes, para cualquier interpretación, cumplimiento y resolución del presente
contrato, se someten a los Tribu naies de
, con renuncia al fuero propio que
pudiera corresponderles.
EL CEDENTE
Por el Archivo de

EL CESIONARIO

D.

D.

D.N.I.

D.N.I.
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MODELO 111
ARCHIVO.- Tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas
ADQU IRENTE.- Para realizar otra actividad no de investigación

CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE ARCHIVO FOTOGRAFICO (Contrato tipo)
de 199
En
a
de
en nombre y representación del
REUNIDOS: De una parte, D.
ARCHIVO DE
del MINISTERIO DE CULTURA (en adelante
CE DENTE), y de otra D.
, que actúa en su propio nombre y derecho (en adelante CESIONARIO), formalizan el presente contrato, de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- El CE DENTE entrega al CESIONARIO en este acto una reproducción del material fotografico compuesto por fotografías, descritas en el ANEXO I. Siendo el titular de
los
derechos
de
propiedad intelectual el CEDENTE.

SEGUNDA.- Se transmite al cesionario únicamente el derecho de reproducción previsto en
el articulo 18 de la Ley de Propiedad lntelectual.
TERCERA.- El tiempo de duración del presente contrato es por un periodo de ....·. años.
CUARTA.- El ambito territorial del presente contrato es

(mundial, nacional, regional, local...).

QUINTA.- (Opción A). La presente cesión es gratuita.
(Opción 8). La presente cesión se otorga a titulo oneroso, por lo que el CESIONARIO abonara al CEDENTE la cantidad de pesetas, de conformidad con el artículo 46.2
de
la
Propiedad lntelectual. (TASA).

Ley

de

SEXTA.- Ambas partes para cualquier interpretación, cumplimiento y resolución del presente
contrato se someten a los Tribunales de
, con renuncia al fuero propio que
pudiera corresponderles.
EL CESIONARIO

EL CEDENTE
Por el Archivo de

D.

D.

D.N .I.

D.N.I.
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MODELO IV
ARCHIVO.- No tiene los derechos de Propiedad lntelectual de las fotos cedidas
ADQUIRENTE.- Para realizar otra actividad no de investigación

CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE ARCHIVO FOTOGRAFICO (Contrato tipo)
En
a
de
de 199
en nombre y representación del
REUNIDOS: De una partel D.
ARCHIVO DE
del MINISTERIO DE CULTURA (en adelante
CEDNT)~
y de otra D.
I que actúa en su propio nombre y derecho (en adelante CESIONARIO)I formalizan el presente contratol de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- El CE DENTE entrega al CESIONARIO en este acto una reproducción del material fotografico compuesto por
fotografíasl descritas en el ANEXO I. Siendo el titular
de los derechos de propiedad intelectual D.
I el cual autoriza la
presente cesión, según consta en el ANEXO 11.

SEGUNDA.- Se transmite al CESIONARIO únicamente el derecho de reproducción prevista
en el articulo 18 de la Ley de Propiedad lntelectual.

TERCERA.- El tiempo de duración del presente contrato es por un periodo de ..... años.
CUARTA.- El ambito territorial del presente contrato es

(mundial, nacional, regional, local. ..).

QUINTA.- (Opción A) La presente opción es gratuita.

(Opción B) La presente cesión se atorga a título onerosa, por lo que el CESIONARIO abonara al CEDENTE la cantidad de pesetas, de conformidad con el articulo 46.2
de
la
Ley
de
Propiedad lntelectual. (TASA).

SEXTA.- Ambas partes para cualquier interpretaciónl cumplimiento y resolución del presente
contrato se someten a los Tribunales de
, con renuncia al fuero propio que
pudiera corresponderles.
EL CEDENTE
Por el Archivo de

EL CESIONARIO

D.

D.

D.N.I.

D.N.I.
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MODELO V
ARCHIVO.- Compra un archivo fotografico
VENDEDOR.- Tiene los derechos de Propiedad lntelectual

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ARCHIVO FOTOGRAFICO (Contrato tipa)
En
,a
de
de 199
REUNIDOS: De una parte D.
en nombre y representación del
ARCHIVO DE
del MINISTERIO DE CULTURA (en adelante
, que actúa en su propio nombre
COMPRADOR), y, de otra D.
y derecho (en adelante VENDEDOR), formalizan el presente contrato, de acuerdo con las
siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- El VENDEDOR entrega al COMPRADOR en este acta un material fotografico
compuesto por N fotografias descritas en el ANEXO I. Siendo el titular de los derechos de
propiedad intelectual el VENDEDOR.

SEGUNDA.- (Opción A) El COMPRADOR adquiere en exclusiva los derechos de explotación de propiedad intelectual señalados en el articulo 17 de la Ley de Propiedad lntelectual, de la obra fotografica objeto de este contrato.
(Opción B) El COMPRADOR adquiere el derecho de reproducción del articulo
18 de la L.ey de Propiedad lntelectual (o/y distribución del articulo 19 de la misma L.ey, o/y
comunicación pública, articulo 20, o/y transformación, articulo 21) de la obra fotografica objeto
de este contrato.

TERCERA.- En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, estos se transmiten al COMPRADOR por .. ... años (o hasta s u paso al domi nio pública)
CUARTA.- El ambito territorial de los derechos de propiedad intelectual del archivo fotografico objeto de este contrato es .................................. ........ . (mundial, nacional, regional,
local. ..).
QUINTA.- El precio de la expresada compraventa es ............................ pesetas, que el
COMPRADOR debera abonar al VENDEDOR a la firma de este contrato.

·

SEXTA.- Ambas partes para cualquier interpretación, cumplimiento y resolución del presente
contrato se someten a los Tribu naies de
, con renuncia al fuero propio que
pudiera corresponderles.
·
EL COMPRADOR
D.N.I.

EL VENDEDOR
D.N .I.
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DE L:ÀLBUM DE RECORDS A LA HISTÒRIA INDUSTRIAL D'UN POBLE
Jordi Juan i Ti'esserras
Resum
~.:Arqueolgia
industrial és una jove disciplina que, com suggereix Rafael Aracil, s'ha de redefinir
en el moment i en el lloc en què s'actua. La seva expansió, molt recent al nostre país, l'hem d'entendre en relació a la nova concepció i revalorització del patrimoni cultural.
En aquest sentit, la imatge juga un rol força important com a element clau per a la recollida
de dades per a la identificació i registre de les restes arqueològiques industrials. Malgrat tot, la
imatge defuig d'una única classificació, d'una única lectura, podent-se determinar diverses categoritzacions.
La imatge té per si mateixa una força especial, crea una àrea d'interès al seu entorn que
es pot dirigir a sectors ben diferents de la societat, motivant-los i sensibilitzant-los. És precisament
ací, quan el patrimoni industrial es serveix de la imatge per a la seva presentació al públic.
Les fotos velles d'un àlbum poden fer reviure la història industrial d'un poble.

•••
Al llarg del temps, l'home s'ha servit de diferents tècniques per mostrar la seva percepció
visual, materialitzant la imatge en forma de dibuix, gravat, pintura, fotografia, film, ... , en el seu
intent de reproduir la realitat.
En complir-se cent-cinquanta anys de fotografia, aquestes jornades pretenen promoure un
debat entorn el valor artístic i documental del patrimoni en imatge, en concret, i en el nostre cas,
del patrimoni industrial. Així, l'objectiu principal d'aquesta comunicació és expressar la importància que assoleix la imatge no tan sols com a eina indispensable pel treball d'investigació i recerca,
sinó també per a la projecció social del patrimoni industrial.
En els darrers anys estem assistint al redescobriment del patrimoni per part de la societat.
Els canvis produïts en les administracions europees i la configuració d 'un món post-industrial així
ho constaten. El patrimoni esdevé un concepte molt ampli que, des d'una perspectiva integral,
l'hem d'entendre com a una suma d'elements, d'objectes patrimonials que configuren determinats paisatges històrics. El patrimoni industrial és un segment d'aquests paisatges limitat en l'espai
i en el temps.
Malgrat tot, el patrimoni industrial presenta una problemàtica particular respecte a la resta
del patrimoni: un menor grau de conscienciació social vers el públic, i com suggereixen alguns
autors, un cert caire localista. Aquest raonament comporta que confirmi, com ja suggerí Aracil,
que l'arqueologia industrial ha de redefinir-se segons el moment i el lloc en el qual s'actua.

El patrimoni industrial en imatge: documentació i recerca
La imatge juga un rol força important en el marc sistemàtic de la recollida de dades per al
registre de les restes físiques, objectes d'estudi de l'arqueologia industrial. La imatge defuig una
única classificació, una única lectura, una mateixa imatge pot aportar diverses dades que poden
contribuir a una millor interpretació d'un element patrimonial industrial.
El valor documental del patrimoni industrial en imatge gaudeix d'una forta significativitat atès
que ofereix tres grans aportacions respecte als elements que el configuren:
documentació d 'elements desapareguts.
documentació d 'elements que han de desaparèixer.
documentació d'elements encara en ús.

157

De l'àlbum de records a la història industrial d 'un poble

Si més no, hem de lamentar la no existència d'arxius especialitzats sobre el patrimoni industrial , per tant no cal esmentar les mancances respecte al patrimoni industrial en imatge. Cal valorar molt positivament les tasques realitzades pels arxius històrics locals -quan existeixen- o, la major
part de les vegades, pels investigadors o afeccionats locals que han preservat dins un àlbum
de records aquest patrimoni industrial en imatge. Així mateix, és necessari remarcar la necessitat
d'un inventari d 'aquelles empreses que conserven documents fílmics, fotografies, pintures, ... sobre
llurs orígens, processos productius, publicitat,...
Aquesta és una feina que cal fer. Esperem que I'Escola.:raller del Patrimoni, creació recent
de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Direcció Provincial
de l'INEM - Barcelona pugui assolir el projecte previst, malgrat sigui limitat als múnicipis de l'esmentada Mancomunitat.
Per altra banda, volem fer constar que la imatge no és únicament una representació, sinó
que presenta realitats concretes, contribuint efectivament a reflectir una situació determinada en
l'espai i en el temps. Per aquest motiu es considera a la vegada una eina de recerca :
• dades sobre la localització, funció, ús, processos productius, ... de l'element patrimonial
industrial.
• ·dades sobre fenòmens socials, polítics, econòmics i/o culturals desapareguts o que encara
són vigents relacionats amb els elements patrimonials.

Imatge i presentació del patrimoni industrial
La presentació del patrimoni industrial és la via oberta a la projecció social, configurant-se
la imatge en un element clau i indispensable, precisament per ser una eina bàsica que facilita
una major interrelació de conceptes. La imatge pot ser també un instrument, una clau perquè
el públic entengui i es pugui sentir motivat pel patrimoni industrial. Amb això vull dir que cal plantejar la valorització de la imatge com a eina de difusió.
El llenguatge àudio-visual proporciona un missatge dinàmic que arriba d 'una manera directa
al públic, i tractada dins un projecte mediatitzador constitueix un element indispensable dins la
presentació del patrimoni en les seves tres variables:
- La modalitat pedagògica o didàctica està orientada a transmetre un coneixement. La imatge
juga un paper clau : un film, un vídeo, un àudio-visual, ... sobre el patrimoni industrial suposa la
transmissió d 'uns conceptes que poden variar i ser oferts en d iversos nivells, i poden comportar
el que més hem de valorar: la formació d 'unes actituds envers aquest patrimoni (respecte, consideració, ...).
- La modalitat estètica està dirigida a la percepció de l'element patrimonial industrial com
a un element que cal contemplar. Ací hi ha dues consideracions: el valor estètic del mateix element industrial representat en imatge, o el valor estètic de la imatge que representa el patrimoni
industrial.
En el primer cas es podria exemplificar en la representació d 'un element del patrimoni
industrial valorat artísticament, com per exemple el vapor Aymerich, Amat i Jover, seu de l'actual
Museu Nacional de la Ciència i la lècnica. En el segon cas, podríem incloure p intures, aquarel·les, cartells, fotografies, films, ... que a més del seu valor documental desvetllen un valor
artístic o viceversa.
- La modalitat lúdica es proposa distreure el públic. En aquest àmbit situaríem especialment
les produccions cinematogràfiques.
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El cinema comercial, amb guions narratius i de ficció, seria la principal modalitat, destacant:
«Temps Moderns» de Charles Chaplin, «Metròpolis» de Fritz Lang, «La terra de la gran promesa»
d'Andrej Wajda, i a nivell més local, la coneguda «Saga de los Rius» que produí TVE, SA. , o «La
teranyina», obra en curs de realització.
La presentació no és només una d'aquestes modalitats, n'exposa o n'utilitza una amb més
èmfasi, i totes tres en són el conjunt. Els objectius són els mateixos, promoure la sensibilització
del públic envers el patrimoni industrial a través de manifestacions divulgatives (exposicions, publicacions, reportatges, vídeos, cinema comercial, ...).
De l'àlbum de records a la història industrial d'un poble
La relació entre imatge i història local s'intensifica quan fem referència a la història industrial.
En el cas concret de la vila de Montgat, població costanera situada a la comarca del Maresme,
a 12 Km al N de Barcelona, s'inicià un procés de sensibilització de la comunitat pel seu patrimoni.
L:any 1987, la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, en coHaboració amb la Corporació Metropolitana de Barcelona, inaugurà una exposició que amb el nom de «Montgat, poble
de futur» mostrà el present i passat de la població. Citem aquest fet donat que el patrimoni industrial en imatge fou un dels elements que més cridaren l'atenció. Les fotografies cedides pels veïns
mostraven el paisatge industrial de l'antic raval de Les Mallorquines, el paisatge mariner de Montgat de Mar o el paisatge agrari del Pla d'Alella. La comunitat va respondre. L:exposició, si bé
senzilla, fou un èxit: escoles, tercera edat, empreses, públic en general, ..., fou el resultat de l'interès pels elements i signes d'identitat de la vila. Foren les imatges d'una vila marcada per la transformació, concretament per dos fets que comportaren la destrucció parcial, en un cas de Montgat
de Mar (actual barri de Sant Joan) amb l'ampliació de la N-11 , i en un altre més proper de Les
Mallorquines amb la construcció de l'Autopista A-17.
L:any 1989, S.A. «Casamitjana Mensa», una de les empreses instaHades a Montgat a començament de segle celebrava el seu centenari amb la publicació d'un recull d'imatges que presentaven una retrospectiva de la producció de lleixius. Aquest fet despertà l'interès per recuperar
documents i materials que configurarien la seva història.
El mateix any s'inicià l'enderrocament d'Unión de Explosives Río Tinto, nucli format originàriament pels establiments d'adobs «Gallard Germans» i «Can Barrau» (que després de la Guerra
Civil formarien la «Catalana de Abones»). L:Ajuntament de Montgat realitzà un reportatge fotogràfic anterior a l'enderroc i en filmà el procés inicial. t.: interès i sensibilització de l'administració local,
que seguia la normativa del Pla de Costes, inicià el procés de conservació d'una resta significativa d'aquest nucli: la xemeneia de Can Barrau.
Malgrat que Montgat és un municipi jove, ja que se segregà de Tiana el 17 de juliol de 1933,
la celebració del mil·lenari del nom de Montgat és propera (1 de gener de 1991). Per aquest motiu
s'inicià un procés més actiu per a l'estudi i recerca del patrimoni industrial montgatí, per després
poder-lo presentar a la comunitat. Un arxiu d'imatges constituiria un fons documental bàsic per
a mostrar l'àlbum de records d'un poble marcat pel paisatge industrial.
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DOCUMENT GRÀFIC I HISTÒRIA ORAL: UNA APROXIMACIÓ METODOLÒGICA A
L:ESTUDI DE LA VIDA QUOTIDIANA DELS TREBALLADORS INDUSTRIALS
Dolors Marín i Silvestre
Aquesta comunicació és fruit de la nostra experiència personal en el camp de la història oral.
Hem cregut interessant d'intentar descriure la nostra perspectiva donada l'escassa bibliografia
que hi ha publicada sobre el tema, sobretot pel que fa a la metodologia que s'utilitza per atacar
temes encara força nous en el camp de la historiografia catalana. Són especialment escassos
els estudis sobre les classes treballadores, tot i que en els darrers anys ja s'ha donat més importància a àrees com la història de les dones i dels nens. l'estudi monogràfic de fàbriques, colònies
industrials o les autobiografies i memòries d'obrers anònims. Aquests treballs a poc a poc omplen
els buits existents pel que fa a les descripcions de la vida quotidiana dels treballadors catalans
i obren a la vegada perspectives noves de recerca gràcies al fet que enceten claus metodològiques innovadores en el nostre panorama cultural 1 •
La nostra perspectiva del treball històric s'insereix en la línia esmentada ja que volem que
surtin a la llum les veus fins ara ignorades per la història. L:objectiu de la nostra proposta metodològica és veure quina era la percepció que els obrers i obreres de Barcelona i la seva rodalia
de començament de segle, tenien sobre la seva pròpia existència. És a dir, volem definir com
sentien, com percebien les situacions en què es trobaven, volem descriure quines eren les seves
relacions entre ells i els seus veïns, les seves idees, els seus somnis i opcions polrtiques. tot el
que conformava el teixit social. Pretenem saber què els motivava a sindicar-se en moments de
forta repressió o per què d'altres continuaven amb els festeigs agraris, que provinents del món
rural subsisteixen en una ciutat que avançava ràpidament cap a la industrialització.
El nostre objectiu és que els mateixos protagonistes del passat ens indiquin les línies per on
caminaven les seves vides en els primers anys de segle -la seva infantesa- fins a l'actualitat; saber
com es realitzava a la pràctica el ditrcil pas del món agrari al del treball a les fàbriques; com el
concepte de carcasses industrials tancades i sorolloses s'enfronta al passat rural de la feina a
l'aire lliure, on les tasques quotidianes vénen diluïdes er\les relacions domèstiques i en els cicles
naturals de plantacions i collites.
Són els protagonistes d'aquests fets qui millor poden informar-nos dels mateixos. Nosaltres
pretenem prendre diversos relats per d'analitzar-los, comparar-los i constrastar-los per tal d'extreure'n
els trets comuns, i així anar coHocant les peces del trencaclosques de la història. Pretenem prendre la pràctica quotidiana per relacionar-la amb els corrents històrics generals. La descripció del
procés de la pròpia existència, guardat en el record, és el que ens apropa a la pròpia vida sense
sortir del seu context antic i alhora ens la fa propera i fàcilment entenedora. Com a historiadors
hem de fer reviure per viure el passat, només aixf podem copsar-lo en la seva totalitat i singularitat per descriure'! de nou i fer-lo comprensible dins del món contemporani.
Per tal de reviure el passat necessitarem fer un estudi que l'enfoqui des de diversos punts.
La interdisciplinarietat és la característica essencial del nostre mètode. Amb altres cièAcies properes a la història podem avançar en la nostra investigació. Per actuar des d'aquest prisma interdisciplinari comptem amb l'ajut de l'antropologia, la sociologia, la literatura, etc.
En el nostre treball, encara en curs, fem ús de diverses d'aquestes disciplines, sobretot les
que s'apropen a la història oral, ja que hem realitzat diverses sèries d'entrevistes a treballadors
de l'Hospitalet de Llobregat i dels barris barcelonins de Poble Nou, Sants i Sant Martf de Provençals 2 •
Les narracions d'aquestes persones, més grans de seixanta-cinc anys, formen part del món
dels nostres avis. La seva visió ens apropa a ritmes de treball que ja només existeixen en la seva
memòria. A través d'ella podem refer menjars quotidians, vagues, excursions o celebracions
populars.
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Una de les objeccions que se'ns poden plantejar és com a través de casos particulars -les
entrevistes- podem arribar a crear nexes amb els corrents històrics generals. Ens guia l'interès,
com al corrent anglès del History Workshop, d 'intentar alternar la visió ample, estructural i precisa
a nivell conceptual amb la visió concreta fins ara intuïda pels historiadors, però encara no descrita, que defineix les seqüències concretes del marc quotidià. I encara més, Ignasi Terradas afirma
que aquesta visió respon a antigues crítiques fetes a la c iència històrica; la nova història refusa
la crítica i proposa «escriure la història com una perllongació a l'experiència, no com la seva subs-

titució. Tractar un nivell local comprensiu, concret, aferrat a la quotidianitat per tal d'analitzar-hi
els temes més amplis de la història: idees, valors, moviments socials, sistemes econòmics, etc.» 3 .
El mètode: història oral

La història oral, malgrat la seva denominació, s'ha de definir com a un mètode per elaborar
història. En el nostre cas es tracta d'un mètode de recerca, preservació, investigació i anàlisi de
la memòria popular. Les entrevistes ens permeten endinsar-nos en el marc quotidià de la vida
obrera dels primers anys de segle. Emprem la tècnica de fer les entrevistes en forma d'històries
de vida, és a dir, demanem als entrevistats que ens relatin la seva autobiografia. L'historiador ha
de comptar amb una bona preparació teòrica pel que fa als fets històrics que a cops permeten
emmarcar cronològicament determinats records (prohibicions de l'ús del català, co-educació,
fets polítics, picabaralles entre fraccions, etc.}, només així és possible refer els relats a posteriori
i ordenar-los per tal de fer entenedora la seva transcripció i l'anàlisi. A la pràctica, aquesta formació de l'entrevistador en el camp històric permet guiar la conversa i establir una relació constructiva entrevistat-entrevistador, ja que el primer capta el coneixement del seu món i la conversa és
rica i constructiva, farcida d'apreciacions i preguntes. En canvi, hem pogut constatar que la manca
d 'aquesta formació prèvia porta sovint als informants a realitzar un monòleg solitari que esdevé
un simple relat privat de la vivor i cromacitat que caracteritza les històries de vida.
Per una altra banda, en el curs del nostre estudi ens vam trobar amb la sorpresa que progressivament anava augmentant la informació sobre les sensacions -o millor dit sobre el xoc- que
es produïa en passar de realitzar feines rurals al treball a la fàbrica. Vam ampliar el nostre camp
d 'estudi per tal de captar millor aquesta variable i entendre alguns fragments de les històries de
vida que ens oferien una informació totalment imprevista d 'antuvi. Vam passar a preguntar directament, i les respostes eren esfereïdores. El ventall anava des dels que van començar a treballar
als vuit o nou anys i no disposaven de temps per jugar, fins als que es trobaven ofegats en treballar en els recintes fabrils i optaven per fer de paletes o treballar a l'aire lliure a les innombrables
bòviles que circundaven Barcelona. D'altres vegades trobem un enfrontament entre els costums
rurals i la vida urbana, entre el desig insatisfet de tornar al poble d'origen, que es veu mitificat
pels més grans de la família, per la qual cosa resulta difícil adaptar-se a la vida urbana. També
hem trobat el refús contra els patrons i encarregats per part de persones que en el món rural
mai no havien treballat per compte d 'altres.
Les fonts: font oral i font gràfica
En realitzar les entrevistes sempre hem demanat als nostres interlocutors la possibilitat que
ens iHustrin sobre determinats aspectes de les seves vides. Durant la conversa apareix sobre la
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taula l'àlbum familiar amb un tipus de fotografies força comunes, casaments, viatges, excursions,
celebracions populars o infants de la família. Quasi tots els entrevistats disposaven de les fotografies dels seus pares, de la pròpia infantesa i poca cosa més, fins que el nombre de fotografies
anava creixent en els anys propers a la república i la guerra civil.
La nostra sorpresa ha estat comprovar com a les cases particulars hi ha un veritable cabdal
d'informació gràfica de la vida veïnal i associativa dels anys trenta, i fins i tot dels difícils temps
del primer franquisme, quan en desaparèixer la vida política i cultural a nivell oficial, aquesta es
veu reclosa en els petits àmbits de la fàbrica o del grupet d'amics. D'aquests anys difícils hem
obtingut diverses mostres d'aquestes activitats que van des de la reorganització clandestina dels
llibertaris en excursions als voltants de Collserola, als intents de retrobar la llengua i la cultura
catalana en les excursions organitzades pels joves hospitalencs de la Unió Excursionista de Catalunya. En les mateixes dates també destaquen les excursions fabrils (Can Vilumara) o les organitzades pels veïns d'alguns carrers. Tota aquesta informació encara no es pot trobar en els arxius
i el més paradoxal és que els mateixos entrevistats minimitzen la seva importància. Si no hi ha
una veritable campanya de sensibilització cap a aquest tema, correm el risc de perdre aquesta
informació ja que amb la mort dels propietaris d'aquests àlbums familiars es perd tota la informació gràfica. A cops hem comprovat amb desiHusió com els fills o parents d'aquestes persones
es negaven a mostrar-nos les fotografies o senzillament les llençaven, tot ignorant el seu valor
per a la història.
En els casos que podem disposar de fotografies durant les entrevistes, aquestes se'ns mostren com l'eina que desvetlla la memòria de l'entrevistat i al seu entorn es recorden els noms dels
protagonistes, l'anècdota que les motivà, el dia o el mes en què foren realitzades, etc. A l'entorn
dels personatges reapareixen les històries particulars adormides en les memòries, les cares prenen nom i cognoms. D'aquesta manera hem anat trobant part de la història local de l'Hospitalet
ja que les fotografies d'abans de la guerra hi apareixen les cares dels que ja no van tornar mai
més, i que van tenir un paper important en la vida associativa de la ci\Jtat. Gràcies als fotògrafs
aficionats, hem trobat veritables documents històrics com les fotografies de l'escola racionalista
Ferrer i Guàrdia (1938) amb els seus mestres al front, que foren fetes per recordar la gran nevada
que aquell any havia caigut sobre la ciutat. En el moment de fer aquestes fotografies s'ignorava
que serien l'únic record que quedaria d'aquesta escola, ja que no hi ha cap informació bibliogràfica sobre ella, i els records orals que ens han arribat han estat a través d'aquestes fotografies.
A través de la imatge trobem el paisatge industrial ja desaparegut que se'ns mostra a l'entorn
de les figures retratades. Aquest paisatge ja no existeix o bé és modificat. És un fenomen constant pel que fa al paisatge industrial barceloní, i són aquests fotògrafs aficionats els primers que
en les seves excursions dominicals, pels anys seixanta, comencen a fer fotografies d'allò que saben
que està a punt de ser enderrocat o que canvia significativament. Aquests paisatgistes urbans
se'ns revelen com uns personatges força sensibles als canvis que s'operen en el patrimoni industrial.
Conclusions
Les fotografies provinents dels àlbums familiars sovint són les protagonistes d'una entrevista,
i al seu entorn s'articula tot un univers passat. A voltes, un cop realitzada l'entrevista, l'aparició
de documents gràfics permeten noves reflexions i perllonguen la conversa ja que desvetllen nous
records. Una fotografia pot servir per provocar la descripció de tot un procés de treball , o per
recordar quines eren les poques estones de lleure dels obrers catalans a començament de segle.
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La memòria oral ajuda a les fotografies a perdre l'anonimat que posseïen en estar guardades
i adquireixen tota la seva cromacitat primitiva. En qualsevol cas, la fotografia ens informa, ens
assessora i ens revela dades que desconeixíem, i ens mostra la veritable vida quotidiana d'una
coHectivitat.

NOTES:
1. Sobre memòries es poden consultar: Hug, E.; Rigoulot, P.: Le Croque-rava libertaire/Memoires (1898-1980) d 'un
ouvrier du pays de Montbéliard, Paris, 1980, Malva, C.: Ma nuit et jour de jour, Paris 1978, Legrand, l.; Craipeau,
M: Louis Legrand, Mineur de Nord, Paris, 1974, Blasquez, A.: Gaston Lucas, serrurier, Paris, 1974. A casa nostra
poden consultar-se les memòries de Casajuana, José: Gana de Vivir, Rodez, sid., o Fernandez Jurada, Ramón:
Memòries d'un militant obrer (1930-1942) Barcelona, 1987 o Oliva Orrit, Juan: Recuerdos de un libre pensador nacido
en Gracia, sid, sll. i lglesias Sada, Juan: Historia de un hombre común, sid, sll. Sobre literatura proletaria poden
consultar-se Hoggart, R. The uses of literacy Changin Patterns in English Mass Cultura, Boston, 1966, i Vincent,
D. : Bread, knowledge and freedm: A Study of Nineteenth-Century working dass 1-J.Jtobiography. Londres, 1981. Sobre
estudis de vida quotidiana veure Schwartz, Olivier: Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du nord, Paris,
1990, i sobre colònies industrials Terradas, Ignasi: La Colònia industrial com a particularisme històric: L'Ametlla de
Mero/a, Barcelona, 1979. Sobre monografies locals cal destacar Mayayo i Artal, A.: La Conca de Barberà. 1890-1939:
De la crisi agrària a Ja guerra civil, Montblanc, 1986.
2. Una aproximació la trobem en Marín Silvestre, Dolors: •Una primera aproximació a la vida quotidiana dels hospitalencs: 1920-1939» a Identitats, Estiu, 1990. En la publicació s'exposen els resultats obtinguts de 42 entrevistes.
3. Terradas, Ignasi: •la història de les estructures i la història de la vida• a 111 Jornades d 'Estudis Històrics Locals, Palma
1983.
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LA FOTOGRAF[A COMO FUENTE DE LA HISTORIA CONTEMPORANEA:
LAS DIFICULfADES DE UNA EVIDENCIA

Bernardo Riego
1. Historia de la fotografia

e

historia con la fotografia

Han transcurrido ya algunes años desde que en este país comenzó a hacerse historia de
la fotografia de una manera sistematica, y por este motivo han ido apareciendo publicaciones
que si bien han tenido una desigual calidad en el contenido y en su metodologia, evidencian
el creciente interés que presenta esta nueva técnica de representación visual nacida en el siglo
XIX en el punto de despague de la burguesía como clase ascendents y en los albores del desarrollo del positivisme como método empírica de conocimiento.
Si esta clara la existencia de una corriente mas o menos nutrida de historiadores de la fotografia en España, que estudian (o estudiamos) temas relacionades con su evolución regional,
tematica o autores destacados, no esta tan clara la relación de esta especialidad con la historia
académica. Se esta haciendo historia de la fotografia pero no Historia con la fotografia, y estas
preposiciones mas que introducir un matiz señalan un abismo conceptual del que al menos de
una manera superficial me gustaria ocuparme enseguida.
La utilización de las imagenes técnicas creadas por la fotografia, el cine o la televisión como
fuente documental de la historia contemporanea es una de las grandes tareas pendientes de
la metodologia. Falta un trabajo sistematico en este sentida que, necesariamente, tendra que ser
interdisciplinar, puesto que los campos mas cercanos al analisis en la comunicación audiovisual
como la semiótica pueden decirnos mucho en este sentida general. Pero no hay que perder
de vista que pueden revelarse insuficientes en relación a las peculiaridades que configuran el
estudio del tiempo histórico, como ocurre con los instrumentes de la sociologia aplicades a la
historia social, que si bien pueden ser de gran interés para períodes cercanos, a medida que
nos adentramos en épocas algo mas alejadas, como el siglo XIX, su precisión es mas que discutible. El analisis histórico introduce una sutil dialéctica en el documento visual entre nuestra percepción y la comprensión de los contemporaneos para los que se creóla imagen. Esta ausencia
de la imagen en el analisis del documento histórico ha sido ya sentida desde hace tiempo. En
la revista «LAVENÇ» Fèlix Manito en 1982 reflexionaba en un pequeño articulo sobre este tema
tanto en el plano de la educación de la historia -que aquí no vamos a desarrollar- como en el
plano de interpretación de documentos. Con mi escaso conocimiento de la lengua catalana voy
a intentar reproducir en lengua castellana un fragmento esencial que sintetiza algunos de los elementos esenciales.
«En lo que respecta a los historiadores, se encuentra a faltar la crítica y valoración de todos
aquelles productes visuales de caracter histórico que generan los medios de comunicación
de masas. También podemos observar como cualquier investigación histórica se hace siempre sobre documentes escritos. La iconografia del tema de búsqueda es, a menudo, menospreciada. Cada época genera un discurso visual que no es nunca extraño al del período histórico.
La pintura, la fotografía, el cine y la televisión son vehicules de los signes de unas épocas
sobre los cuales los investigadores no reflexionan» 1 •
Ningún historiador puede soslayar hoy día el caracter de huella que la imagen fotografica
tiene; en diferentes soportes la Fotografia ha acumulada una enorme cantidad de registres desde
mediades del siglo XIX y esas imagenes estan en los archivos, como estan los grabados o los
mapas y como estos deben ser abordades como objeto de estudio desarrollando para ello una
metodologia adecuada a sus características intrínsecas.
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Sí la corriente cientifista del positivisme incidió sobre la importancia del documento escrita
como media objetivo para conocer la realidad y, hoy, después de tantes intentes superadores
en las Ciencias Sociales de aquella importants pera ya desgastada visión de la Ciencia, peccs
historiadores dirian, en pública al menes, que para el analisis histórico sólo debe contarse con
las fuentes escritas. Pareceria en una primera aproximación que la imagen fotografica tiene el
privilegio de ser uno de los documentes mas objetivos que existen y, sin embargo, ha sida tradicionalmente apartada como fuente documental. En los últimes tiempos, cuando desde diversas
posiciones metodológicas se ha manifestada la necesidad de incorporar al discurso historiografico aportaciones desarrolladas en el banco de pruebas de otras ciencias sociales, y se estan
utilizando técnicas de origen y diseño muy alejades de la historia, parece que podia ser el memento
de la entrada de la fotografia entre los elementos de conocimiento científica del pasado. El caso
de la historia económica ha sida un buen ejemplo, en el que unes instrumentes de analisis económico que en principio se diseñaron para estudiar fenómenos de carta plazo, se aplican, con
todas las modificaciones precisas, para entendar fenómenos relacionades con largos períodes
de tiempo. La historia económica no es un caso única, también técnicas elaboradas para otros
fines, se estan usando para la comprensión del pasado. Las técnicas de datación con isótopos
radioactives, la observación con fuentes de energia radiante no visible como los Rayos-X, o el
analisis química de elementos a través de la espectrografia y el microscopio electrónico de barrido son conocidos y utilizados como técnicas auxiliares en Historia Antigua, Prehistoria o Historia del arte. En este sentida, fue Lucien Febvre, vinculada a la escuela francesa de Anales, quien
resumió en un fragmento frecuentemente (re)citado la flexibilidad metodológica que debía poseer
el historiador:
ccSin duda la historia se hace con documentes escrites cuando los hay. Pera puede y debe
hacerse con toda lo que el ingenio del historiador es capaz de utilizar: con palabras y signes;
con paisajes y tejas; con cultives y malas hierbas; con eclipses de Iu na y arneses de tiro; con
pericias de geólogos y analisis quimicos de espadas de metal»2
Desde otras perspectivas metodológicas también se ha profundizado en lo que puede ser
considerada como fuente de la historia: Jerzy Topolsky daba esta genérica definición en una de
sus mas conocidas obras:
«El concepte de fuente histórica abarca todas las fuentes del conocimiento histórico, (directas o indirectas) es decir, toda la información (en el sentida de la teoria de la información)
sobre el pasado humana, donde quiera que se encuentre esa información, junta a los modes
de transmitir esa información (canales de información).»3
No han sida estos autores los únicos que han propugnada una ampliación del número de
los materiales documentales útiles para la historia; pera tampoco clarificamos mas al ampliar el
número de citas. Mi interés primera de esta comunicación, se centra en reflexionar sobre algunas de las particularidades que se dan en el caso de la imagen y especialmente de la fotografica
como fuente histórica. Para ella y antes de centrar mi intervención en comparaciones entre dos
técnicas de representación visual desarrolladas en el sigla XIX como fueron el grabado en madera
y la fotograffa, me gustaria comenzar enumerando algunas de las dificultades con las que cuenta
un historiador, formada en el media académico tradicional, para acceder a la comprensión del
documento fotografico.
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La primera, que a priori puede parecer discutible, pero que es facilmente demostrable, estriba

en tener claramente definida que imagen es en origen una fotografia y lo que son otras técnicas
de representación visual. Si contemplamos un grabado y una foto cualquiera es muy facil discernir entre ambas ya que su estructura grafica es totalmente diferente; pero si introducimos la variable de la reproductibilidad, y contemplamos un grabado con una estructura muy fina y reproducido
fotograficamente, en algunas ocasiones comprobaremos como hay personas que tienen dificultades de identificación.
El segundo de los problemas deriva del concepte mismo de todo lo que puede ser denominada como fotogratía. Si para los profanes fotografia son todas las imagenes producidas a través
de una camara fotografica que da lugar tras un proceso a una imagen fotoquímica, para los historiadores existen matices mas complejos: desde 1839 fecha en que apareció el primer proceso
denominada daguerrotipo hasta hoy se han sucedido una gran cantidad de procesos fotograficos cada uno con un nombre y características propios: tal es el caso del papel salado, la albúmina, o el gelatina bromuro, por nombrar tres de los que mas se usaren; ademas de esta numerosa
variedad de imagenes químicas habría que añadir los derivades de las técnicas de reproducción fotomecanica; todas elias nos introducen en un ambito de identificación cronológica del documento, lo que en el aparato científica tradicional de la historia seria la crítica externa. 4 La
cronologia larga del documento fotografico nos da claves no sólo de su autenticidad, sinó que
ademas nos permite ajustar las relaciones internas de la imagen estudiada con dos factores que
son esenciales en el analisis de la comunicación que se establece desde la imagen fotografica:
las posibilidades -o limitaciones- estéticas y la tecnologia disponible por el fotógrafo que excluye
resultades visuales y nos permite comprender la razón de ser de la imagen final.
El tercer problema tiene una doble vertiente: la lectura o lo que en Historia se podria denominar crítica interna del documento en el caso de la imagen fotografica debe realizarse por parte
del historiador partiendo de una conceptualización en la que ya no aparezca la idea de objetividad mecanica de la imagen, típica expresión del discurso positivista. Es en este campo donde
existen muy pocos estudies cualificados de interpretación histórica de la imagen fotografica y
en este sentido los avances de la semiótica y la retórica de la comunicación visual pueden servir
al historiador de bastón de apoyo sin olvidarnos que estamos ante disciplinas muy jóvenes, con
apenas 30 años de existencia y que como Lorenzo Vilches señaló muy honestamente: «estan
aún buscando su propia autonomía y consolidación teórica, tratando de independizarse de/largo
colonialismo de la lingüística que invadió en un primer momento» 5 . Si bien la interpretación histórica de la imagen debe buscar su propio camino, las aportacines de otras ciencias tienen que
ser valoradas por su interés en la clarificación de los problemas que la imagen formula al historiador6.
2. El grabado en madera y la imagen fotografica como posibles fuentes del siglo XIX con intencionalidad informativa.

La búsqueda de información histórica en las imagenes producidas en el pasado puede ensancharse o restringirse en función de los intereses del historiador. La validez o no de una imagen
como de cualquier otro documento en un discurso historiografico viene marcado por la cuestión
de la pertinencia.
Unos de los privilegies en la investigación es que el punto de partida en la formulación de
una hipótesis puede ser libremente escogido, siendo licito poner en duda incluso aquellas pre-
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misas que parecen evidentes por tradición cultural. De acuerdo a esto, hoy es universalmente
aceptado que la imagen dibujada es menos fiel (menos icónica) que la imagen fotografiada, y
esa afirmación no permite ninguna fisura, pero un historiador que trabaje con este tipo de documentes visuales debería plantearse una serie de preguntas previas: ¿en qué medida fue aceptado este principio en el siglo XIX por los lectores a los que iban destinadas esas imagenes que
ahora estudiamos? ¿Cual era el grado de exactitud que tenían los grabados de la prensa ilustrada frente a las imagenes fotograficas? ¿Qué tipo de analisis general podemos hacer hoy sobre
estos dos tipos de imagenes? Nosotros, en esta breve comunicación, vamos a trabajar con dos
tipos de imagenes cuyas técnicas tuvieron su desarrollo en el siglo XIX, la primera de elias, el
grabado en madera desapareció a lo largo del siglo y la segunda de elias, la fotografia es sabida
su trascendencia desde 1839 hasta la actualidad. Antes de la aparición de la fotografia existieron
técnicas diversas de grabado consideradas artfsticas 7 y con la aparición de la prensa ilustrada
proliferó una técnica reelaborada de representación visual soportada en tacos de madera y utilizada basicamente aunque no de manera exclusiva por la entonces denominada prensa pintoresca sinónimo de ilustrada o con imagenes entre sus textos su utilización sistematica diferira
en cada país de acuerdo al desarrollo de este tipo de prensa. lvins sitúa el uso generalizado
en 1820 atendiendo a los cambios en la forma de imprimir y a las nuevas necesidades informativas. a Tras la aparición, desarrollo y consolidación de la fotografia apareceran el cine y la televisión de base tecnológica y comunicativa bastante diferente a pesar de las apariencias y de algunes
puntos de contacto sobre todo en la formación de la imagen.
Soy consciente que intentar comparar la imagen fotografica con el grabado puede parecer
a priori chocante y heterodoxa, por las diferencias intrínsecas que ambas técnicas tienen. Sin
embargo, durante gran parte del siglo XIX, en que tanto la fotografia como el grabado van a competir en su objetivo informativa, con todas las diferencias evidentes de ambos sistemas de representación tanto el grabado en madera como la fotografia estan investidas de un grado importante
de credibilidad en lo que muestran. Es el dibujo grabado el primero que se va a convertir en
un objeto informativa en la prensa ilustrada para acompañar al texto escrita (o funcionar independientemente del articulo periodística) con el fin de aproximar mas fielmente al lector el tema sobre
el que se escribe. El grabado, a partir del momento que nos ocupa se pretende convertir no en
una representación simbólica en el sentido que la iconografia ha reconocido en las estampas
realizadas con propósito eminentemente artística. A partir de la aparición de las primeras revistas
ilustradas españolas, como el Semanario Pintoresca Español en 1836, el objetivo de las imagenas no es el de simbolizar sino resumir graficamente situaciones reales. En la presentación de
esta publicación se explican las motivaciones de la introducción del grabado en madera en España
al referirse a esta fórmula informativa de origen inglés que dio lugar a la aparición de periódicos
no políticos:
«Determinaren enriquecerlos con los primeres del arte tipografico, acompañando a Jas interesantes descripciones históricas, cientfficas y artísticas que /o componen, sendas viñetas que
reproducen con exactitud /os personajes, sitios, monumentos (...) De esta manera pudieron
improvisarse frecuentemente en media de su narración agradables dibujos que hacen mas
perceptible el objeto de que se trata, y los maldes de ellos colocados en las mismas prensas
que los caracteres tipograficos, pudieron dar el número de ejemplares necesarios, para venderse a precios ínfimes.» s
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He subrayado los parrafos que considero mas sustantivos por cuanto nos ponen en relación
con el objetivo expreso de las imagenes en la prensa, ¿la reterencia a la exactitud debe entenderse como una función vicaria o sustitutiva de la imagen respecto al objeto real? ¿Cual es el
grada de fidelidad respecto al sujeto reproducido?
Una primera respuesta nos lo da en este sentida cualquier indagación que permita contemplar informaciones comparativas. Un mismo tema tratado por publicaciones diferentes nos puede
llevar a situaciones como la que reproduzco en el anexo 1°., referida al Balneario de Ontaneda
en la entonces provincia de Santander. Si deseamos obtener información a través de la imagen
de cómo era el Balneario y su entorno y recurrimos a la primera prensa ilustrada que se servia
de grabados de madera nos encontraremos con que en 1845 El Museo de las Familias de
Madrid 10 representaba el Balneario tal y como le vemos arriba de la pagina. Cuatro años mas
tarde, otra revista ilustrada publicó otro articulo sobre los mismos baños con su correspondiente
grabado en madera que vemos abajo de la pagina. 11 •
¿Qué podemos sacar en conclusión de este analisis comparativa de dos informaciones graticas sobre un mismo tema con cuatro años de diferencia? La impresión mas simple es que ambas
escenas no tienen nada en común y en nuestro sistema lógico de conocimiento, y sin disponer
de otras informaciones adicionales, no podemos sina concluir que uria de elias o quiza ambas
no son fidedignas. Podemos suponer que el grabado en madera -al menos en este memento
de la historia de la prensa grafica- tiende a idealizar la realidad . Es posible inferir inmediatamente
que dadas las dificultades en las comunicaciones existentes en la época, el autor del dibujo grabado no tenia facilidades para contemplar el tema que representaba y se servia de conocimientos indirectes o representaba ideas generales. En toda caso, desde nuestra posición temporal
podemos «leer» en ambas imagenes diferencias de intencionalidad comunicativa, es decir, que
si bien es cierto que no sabemos a priori si existe fidelidad entre el sujeto real y el sujeto representada (lo que en la teoria de la comunicación audiovisual se entiende como la clasica tensión
entre iconicidad y abstracción en las que se mueven todas las imagenes) sí que podemos reconocer entre ambos grabados diferencias co.ntextuales en el mensaje iconografico: la imagen de
1845 es sabria y ademas de las relaciones de escala entre los sujetos y el edificio para hacer
comprensible su tamaño muestra un edificio perfectamente acotada (organizado) en el media
natural.
La imagen de 1949 es mucho mas recargada de elementos; vuelve a darse la relación de
escala de una manera aún mas dinamica y toda la imagen muestra grandiosidad, tanta el editicio como el paisaje, como los elementos comparatives de escala. La naturaleza esta dentro del
entorno del Balneario. En ambos casos la visión del espectador es global, en una sola mirada
se puede abarcar el conjunto, el espectador imaginaria esta situada en un punto alto y dominante de la escena.
Como sabemos, los grabados en madera en la prensa ilustrada estan siempre sujetos a una
producción manual de un dibujante; bien sea del natural bien sea por noticias que le han llegada, es por tanta, una imagen creada en la que el autor ha combinada y resaltado los elementos a capricho. 12.
La imagen fotografica, por el contrario, tiene conferida un papel de verosimilitud única en
el entorno de la imagen estatica. Es universalmente reconocido que la intervención de la fotoquímica en la camara escura sin intervención manual del operador logra una imagen de la realidad
de una asombrosa precisión. Hasta el punto de que ha existida una confusión conceptual entre
imagen fotografica y realidad desde los inicies mismos de la fotografia. Ya en los primeres tiempos se hicieron múltiples analogfas entre el ojo y la camara oscura que han ayudado a esta con-
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fusión. 13 A medida que la fotografia se implanta en la sociedad, el discurso que ve en las imagenes obtenidas con la camara una copia de la realidad se convierte en recurrente. Entre los
diferentes textos que se podrían citar para observar como la fotografia se va a convertir en sinóni mc de realidad me parece especialmente interesante por sus connotaciones, las afirmaciones
que hace J. Laurent, un fotógrafo instalado en Madrid desde mediades del sigla XIX y que en
su actividad comercial se dedicó entre otras cosas a reproducir fotograficamente las colecciones
de cuadros de los museos españoles junto a vistas de ciudades 14 • La compra de una reproducción en fotografia (en blanco y negro) de un cuadro que sólo se podia contemplar con mayor
fidelidad en el Museo introducía en las casas burguesas la posibilidad de disponer de un museo
particular en un nuevo soporte.Laurent, en la presentación de uno de sus catalogos, escribe estas
líneas tan interesantes:
«Hoy cuando los entendidos se han habituada a ver los cuadros originales en las fotografías,
como a través de un espejo, y que sus ojos, familiarizados con la nueva gama del arte que
nosotros profesamos, gozan de la contemplación del original mismo, no podemos temer que
esta segunda serie de reproducciones tenga una acogida menor que la que tuvo la
primera» 1s.
La asociación imagen fotografica/espejo es ya una rutina conceptual en estas fechas. Hemos
señalado antes su procedencia desde los orígenes de la fotografia y su desmontaje ha sida llevado a cabo sólo en fechas muy recientes como ha señalado Philippe Dubois. 16• El texto de Laurent reconoce implícitamente el desarrollo cultural de la percepción visual de la realidad en la
que tanto el grabado en madera de la pren sa como la fotografia jugaran un papeI importantísimo
desde el siglo XIX, aspe'cto que lamentablemente ha sido hasta la fecha peco estudiada. La fotografía reproduce la realidad, y sus cualidades mecanicas y físico-químicas son la garantia de
que la imagen es verosímil. Esa seria la diferencia esencial con el grabado en madera en el que
esta omnipresente la recreación manual del autor a la manera que se elabora un texto literario.
Sin embargo debemos afinar mas la cuestión. La creencia de que la fotograffa reproduce
perfectamente la realidad no esta en las caracterfsticas fotoquímicas de las placas y papeles fotograficos, ni tan siquiera en la teoria física de la camara escura. Es una convicción cultural que
se ha ido fraguando desde el despliegue de la nueva forma de representación basada en la perspectiva central a partir del Renacimiento en el que la camara oscura jugó un papel demostrador
de las condiciones matematicas de la perspectiva à través de sus propiedades físicas. La invención de la fotografia, subrayara la importancia de la química, disciplina científica que en el siglo
XIX es decisiva para entender el desarrollo de la nueva técnica aparecida que conoceremos con
el nombre de Fotografia. Es curioso observar como en alguno de los primeres articules periodísticos explicando en la prensa española la invención del daguerrotipo, se destaca la continuidad
tecnológica de la camara oscura con camara daguerrotípica y se incide ya en lo que seré. el
posterior discurso tradicional de la fotografia. Este memento inicial es doblemente interesante porque
el daguerrotipo que ha sido anunciada pere aún no puesto en practica mas que por su inventor
tiene unas limitaciones de reproducción de objetos en movimiento que aún no se sabe si seran
resueltas en el futura:
•En lo que triunfa, pues, el invento de Mr. Daguerre es en la naturaleza muerta, o en la arquitectura.(...) en breve los viajeros, por medio del Daguerrotipo (...),podran copiar con la mayor
fidelidad los mas bellos monumentos y los mas hermosos puntos de vista, y conoceran cuan
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inferiores son sus lapices y pinceles al lado de este aparato. Mas no por esc desmayen los
dibujantes y pintores, pere que los resultades del descubrimiento de Mr. Daguerre son cosa
diferente de los trabajos de las bellas artes y en muchos casos no pueden reemplazarlos. 11
Esta preponderancia de la imagen fotografica en lo que se refiere a fidelidad frente al dibujo
esta presente como vernes desde los inicies mismos de la aparición del invento, y marcara los
territorios de la fotografia como media mecanico y objetivo frente a las Bellas Artes sujetas a la
subjetividad del creador en su intento de imitación de la Naturaleza.
Aunque en los primeres tiempos la imagen fotografica presentaba algunas deficiencias en
la reproducción de los objetos reales, hay pocas críticas al respecto. Sólo cuando los daguerrotipistas comienzan a inmiscuirse en el campo del retrato se da algún episodio relevante en cuanto
a decepciones entre lo esperada y lo obtenido 19 . Sin embargo, como ha señalado muy certeramente Otto Stelzer, la exactitud de la imagen fotografica en su fase mas mecanica que es la que
ahora estamos describiendo, reside en la microestructura, es decir, en la finura de representación de detalles como las hojas de un arbol o la textura de u nos tejidos 20 •
Sí como historiadores queremos comprender que la comparación entre la camara fotografica y el ojo humana es un paradigma cultural que no tiene correlato exacte con las investigaciones en la materia, debemos aproximarnos a las conclusiones que sobre la percepción visual hace
la Psicologia. Aún entendiendo que el acte visual en su principio mas mecanicista puede explicarse muy simplemente con esta analogia de la camara y el ojo, la percepción visual es un mecanisme mas complejo y que aún produce muchas controversias entre los especialistas. Autores
como John P. Frisby entienden que en el mecanisme de la visión hay una descripción simbólica
de los objetos y explica ciertas ilusiones visuales (ilusión vertical-horizontal) (ilusión de contraste
de brillo) para paner en evidencia que la fidelidad mecanica no existe en el acte visual
humana. 21

3. Similitudes y diferencias entre la fotografia y el grabado en madera en su intencionalidad informativa.
Siguiendo en esta línea puede parecer destacable que ante dos acontecimientos políticos
que pueden ser objeto de estudio histórico y un instante de los cuales han sida reproducidos
graficamente en dibujo y en fotografia, sea mucho mas fidedigne el documento fotografico que
el dibujado, vamos a estudiaria con un ejemplo.
Se trata de dos imagenes que reflejan acontecimientos sociopolíticos del s. XIX español; el
primera, sobre un grabado en madera, muestra una escena de los hechos ocurridos en Madrid
entre las juntas ciudadanas y el Ejército en 1854 en la plaza de Santa Domingo en el marco del
levantamiento que comenzó con la Vicalvarada y que acabó abriendo el paso al bienio progresista. Esta imagen es ya una fotografia, y fue tomada en Santander en el levantamiento contra
Isabel li en la Revolución de Septiembre de 1868 en Santander por el fotógrafo Amadeo Courbon y desconocemos la intención con que la hizo el autor.
El grabado de los sucesos de 1854 y la fotografia de 1868 nos remiten a un fenómeno típica
del sigla XIX español consistente en el recurso al pronunciamiento por parte de los liberales progresistas como cauce de expresión política. Con todos los matices historiograficos existentes entre
los dos mementos históricos, y que no son objeto especffico de estudio en nuestra comunicación , lo que a nosotros nos interesa señalar son los aspectes informatives existentes en el dibujo
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y en la fotografia comparada, en la medida que va a servirnos·para clarificar las dificultades iniciales que presenta la imagen en el analisis histórico.
Como primera idea vernes en el grabado de 18541a recreación de la situación de una manera
ciertamente teatral 23 la Milícia Nacional aparece en un punto de vista privilegiado, el humo de
sus armas reitera la fuerza de su actuación, en el empequeñecimiento de los soldades que les
hacen frente, casi saliéndose de la escena perfecta sintonia con la información escrita: los ciudadanos ganaron; el pueblo venció. El punto de vista del espectador también es importante como
elemento participativa en la información, el espectador se sitúa en la calle al nivel visual en el
que transcurre la acción y cerca de la Milícia Nacional -lo apreciamos porque en la construcción
de la perspectiva de la escena los soldades del fondo quedan mas esquematizados, lo que nos
sugiere lejania mientras que el primer punto de vista, el mas detallada es el de los miembros
de la Milícia usando sus armas, el espectador imaginaria esta pues cerca del primer término y
es, de alguna manera, protagonista directe. Convenimos igualmente que dicho grabado no es
una réplica fiel de lo que ocurrió sine que hay una recreación de la realidad, o por utilizar conceptes de la semiótica de la comunicación audio-visual, nos encontramos ante un texto iconografico creado por un autor que narra en un sentido dirigido.
Sin embargo la fotografia de la Revolución de Septiembre en Santander esta mas pegada
a la realidad, se podria decir que en alguna medida estamos viendo una imagen real de un hecho
real que la fotoquímica reprodujo con gran objetividad. Las cosas eran de ese modo, tal y como
acepta nuestra percepción cultural de la fidelidad fotografica.
Pere, ¿es valido iniciar así el analisis de una fotografia? Como ya apunté mas arriba, la fidelidad microestructura! de la fotografia no es mas que la parte mas mecanicista del sistema fotoquímico, la clave de la visión de una imagen histórica reside en una serie de parametros mucho
mas complejos:
El primero y mas destacada es que de la misma manera que la imagen dibujada tiene una
intencionalidad , explícita o no, pere que puede ser puesta en evidencia, también en la imagen
fotografica hay desplegada toda una estrategia comunicativa por parte del fotógrafo. Penetramos en la observación de la fotografia superando la innegable capacidad que tiene de reproducir fielmente los detalles: observamos, en primer lugar, el punto de vista elegido por el fotógrafo;
Courbon opta por realizar la fotografia desde lo alto, ello le permite una visión de ·conjunto, a
la vez que el grado de implicación con la escena es mas tibio que si hubiese elegido una toma
desde la calle para fotografiar a las personas que miran a la camara junto a las barricadas.
Las limitaciones técnicas de las placas de colodión húmedo, nos facilitan el analisis de la
participación de las personas que aparecen en la imagen respecto a la escena fotografiada. La
calle, concurrida en el memento de la toma, nos evidencia varies tipes de participación; hay dos
tipes de personas, unas, barridas por la acción de la luz sobre la placa que pasaban por la calle
en ese memento y que no estan relacionades con los hechos de la escena, por contra, el grupo
interesado en aparecer, ha permanecido posando y aparece nitido.
Aun cuando la calle que aparece en la fotografia era muy concurrida por ser el centro urbano
de la época, Courbon podia haber resuelto técnicamente que sólo apareciera el grupo que vernes
nftido, aun cuando apreciamos que la imagen que tiene una gran cantidad de personas en la
escena, unas definidas, otras borrosas o ausentes del tema fotografiada. ¿Fue un recurso del
fotógrafo para 1/enar la escena? Pensemos por un memento lo diferente que seria la imagen si
apareciese la calle sólo con las personas que posan en las barricadas.
Cualquier imagen, sin un conocimiento previo de lo que muestra no es capaz de explicarse
por sí misma, y esta es una característica que Gombrich ya resaltó, y es que, utilizando sus pro-
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pias palabras: «Ninguna imagen cuenta su propia historia» 24 • lnformaciones que no estan en la
fotografia pueden darnos claves de la misma. Amadeo Courbon, el fotógrafo autor de esta imagen, tenía su estudio encima de donde se colocaron las barricadas por lo que es facil pensar
que realizó las fotos desde la ventana de su taller. El mismo hecho que la escena pertenezca
a la Revolución de Septiembre de 1868 en Santander no esta explicitada en la fotografia sina
que forma parte de un conocimiento externa a la imagen. Otro elemento que diferencia a las
imagenes grabadas aparecidas en la prensa con muchas fotografias sueltas es que los grabados suelen tener añadido ya un sentido dirigido o fijado por el pie de foto. Una fotografia no dice
nada mas que lo que vemos en ella y casi siempre es necesario recurrir a conocimientos externes para realizar su exègesis primera.
4.- Los condicionantes tecnológicos y estèticos en la interpretación de la imagen fotografica.
Comienzo en estas últimas paginas a recapitular: en la utilización de la imagen fotografica
como fuente documental la primera premisa a tener en cuenta por el historiador es que cualquier
fotografia se adhiere a la realidad aunque nunca deja de ser una representación de esa realidad.
Toda imagen, ya lo hemos apuntada, forma parte de una estrategia comunicativa en la que interviene no sólo el punto de vista del fotógrafo, sino sus condicionamientos estèticos y sus limitaciones tecnológicas. Hoy estamos acostumbrados a contemplar sin sorpresa imagenes que han
sida logradas en condiciones cada vez mas insólitas. En el sigla XIX el desarrollo tècnica de las
emulsiones fotograficas y el volumen de las camaras limitaba la actuación de los operadores.
La tecnologia no.es relevante en otro tipa de documentes como los escritos en cualquiera de
sus versiones, pera es fundamental en la fotografia para comprender los limites de actuación
del autor.
El planteamiento estètica también tiene mucho que decirnos en relación con la información
de una imagen. Estamos demasiado acostumbrados a ver imagenes notables y excepcionales
de fotógrafos que se han publicada precisamente por su novedad o ruptura con los habitos estèticos. Sin embargo cualquier fotografia de un acontecimiento determinada esta mas o menos
marcada por las motivaciones estéticas y sociales de cada época. André Rouille lo señalaba
muy bien en un trabajo sobre la estatregia comunicativa de un fotógrafo francès, Moulin, en Argelia
en 1856 que realizó en 300 fotos una visión sobre el mundo social argelino y las bandades de
las colonización francesa.:
«Yo partiria -escribe Rouille- de una cuestión que explicitamente o no, puede ser dirigida a toda fotógrafo: ¿desde donde y para qué se realizó la foto? Esta pregunta, bastante
banal es sin embargo metodológicamente interesante pues ella supone que una fotografia es
el resultada (el informe icónico) de un acontecimiento que ha puesto en juego a actores dotados de un papel y una posición bien definidoS»2s.
Las limitaciones tecnológicas y la sujección estètica - o la rebelión por parte del autor a unos
canones determinades por la època, condicionan la motivación de la imagen en el momento
de su creación y es aquí donde veo una de las grandes diferencias de analisis entre la interpretación actual de la fotografia y la interpretación histórica.
Si admitimos que la imagen es un texto en el sentida que explicita Lorenzo Vilches 26 vemos
que entre la creación de un texto escrita y la creación de un texto iconografico las diferencias
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son sustanciales: adelantemos algunas de elias para hacer mas factible una comprensión de
las dificultades que presenta una imagen fotografica en su analisis histórico. Supongamos que
disponemos de la foto de la revolución de Septiembre en Santander y un texto sobre los acontecimientos ocurridos; la primera diferencia esencial es que el escritor del texto no tuvo que ser
necesariamente espectador de los hechos que narra, a diferencia del fotógrafo. Un historiador
ante una fuente escrita sobre los sucesos indagaria la personalidad del autor y los motives que
le llevaren a escribir sobre los mismos con el fin de efectuar una interpretación del documento.
La narración de unos hechos por desapasionados que parezcan se confrontaran siempre con
el conocimiento previo que sobre el tema posee el historiador. Estamos ante una idea que de
una u otra forma responde a las preocupaciones de la crítica interna de los documentes, el propic March Bloch, lo expresaba con un ejemplo al inicio de su «Bosquejo de una historia del método
critico)): «Hasta los mas ingenuos policías saben que no debe creerse sin mas a los testigos)) v.
Sabemos que el fotógrafo inevitablemente estuvo en el lugar de los hechos que reflejan la
imagen fotografica. Pero su actitud ante el suceso que le llevó a realizar imagenes no fue un
acto mecénico, sino que fue fruto de una elección entre diversas posibilidades visuales que ahora
puede erróneamente entenderse como la única posible por el caracter globalizador que toda
imagen tiene. Las razones que llevaren a un fotógrafo a realizar una imagen concreta, con un
punto de vista preciso que es el que ahora contemplamos y globalizamos como resultado final,
no deja de ser un interrogante que hay que explorar mas intensamente, mas alia de la simplista
creencia de la fidelidad absoluta. De la ingenua y espontanea realidad que parece emanar de
cada fotografia antigua contemplada con ojos actuales.

NOTAS
1. Félix Manito. «La Historia Visual», en «CAvenÇ». N°. 52, Septiembre 1982. Pag. 568
2. Citado por Henri I. Marrou en Del conocimiento histórico. Ed. Per Abbat. Buenos Aires 1985. Pag. 50. Según este
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el francés George Sadoul. En un articulo en la obra Histoire et methodes para la Enciclopedia de la Pleiade, Sadoul
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cinematógrafo. Vid. en la obra citada «Temoignages photographiques et cinematographiques. Valeur du temoignage
photographique». Ed. Gallimard. Paris 1961. Volumen Xl. Pags. 1390-1410.
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7. La función de los grabados y estampas como obras de arte es para algún autor como lvins una visión academicista que ignora la importancia que imagenes repetidas tuvieron como transmisores informativos y como media
de conocer paisajes y obras de arte y arquitectónicas que no podían ser contempleados directamente. Para este
autor el proceso de expansión de la imagen impresa, si bien es mas tardío, es similar a su eficacia al del texto
escrita, en el sentida de la redundancia de la información. Si bien muchas de sus tesis han sida muy discutidas
ya que sobrevalora algunas de las funciones de la imagen, no dejar por ella de tener interés su libra tanta en los
aspectos pre-fotograficos como en el rol que desempeñara la fotografia impresa. Véase de lvins, W.M. Jr.: lmagen
impresa y conocimiento. Analisis de la lmagen Prefotogratica. Ed. Gustava Gili. Col. Comunicación Visual. Barcelona 1975.
8. lvins, Op. Cit. Pag. 180.
9. «Semanario Pintoresca Español», n°. 1, Abril de 1836, Pag. 1.
10. «Museu de las Familias», Madrid 1845, •Baños de Ontaneda•, Pags. 165, 166.
11. «La ilustración». Madrid 23-VI-1849. Pag . 140.
12. El objetivo de la comunicación me obliga a no extenderme mas sobre este punto que lo considero especialmente
interesante en sí mismo. El grabado en madera como elemento iconografico informativo va a ir evolucionando en
el sigla XIX llegando a convertirse en su soporte para la reproducción de la fotografia en el momento que por razones técnicas ésta no podia ser reproducida en el papel por metodos fotomecanicos. Hay muchos ejemplos de
dibujos exactos a la fotografia y que son citados como procedentes del mismo. Nos hallamos en este caso en una
encrucijada en la que hay que valorar entre otras cosas la limitación tecnológica de la imprenta que hara posible
el perfeccionamiento de una retórica informativa basada en el dibujo. La implantación de la fotografia en la prensa
por media del fotograbado y la imagen a mediotono va a suponer el fin de esta etapa. Recientemente Marie L.oup
Sougez ha publicada un interesante estudio sobre la relación prensa fotografia que es un necesario punto de partida para comprobar la evolución de la fotografia en el medio prensa. Véase de esta historiadora: •lmagen fotografica en el medio impreSO», en 150 años de la fotografia en la Biblioteca Nacional. Ed. El Viso. Madrid, 1989, Pags. 60-85.
13. Como muestra de esta confusión cultural entre ojo y camara a \a que nos referimos, podemos reproducir un fragmento de la Comunicación que envió a la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona el doctor Pedra
Felipe Monlau, el24 de febrero de 1839 y que fue una de las primeras noticias detallades que llegaran de la invención a España: ·Mr. Daguerre ha puesto por consiguiente a la disposición de los fisi cos una retina artificial. .. ¿quién
sabe si el descubrimiento de Mr. Daguerre es en parte un resultada de sus meditaciones sobre la estructura del
ojo y las unciones de sus diversas partes? El ojo no viene a ser mas que una especie de camara oscura en cuyo
tanco se reproducen los objetos: la córnea transparente y el cristalino equivalen a la lente acromatica: la pupila
es es analogo del diafragma del aparato: la retina es representada por el telón metalico en el cual el autor tija las
imagenes: ...y para completar la analogia, digamos también que las representaciones del daguerrotipo se verifican
por un mecanisme si no igual, a lo menos tan sencillo como la visión», en Museo de Familias»: •Ciencias Físicas.
Noticia sobre el Daguerrotipo» Tomo I. Barcelona 1839. Pag. 466.
14. Sobre la figura de J. L.aurent y su obra véase ellibro editado con motivo de la exposición de su archivo: J. L.aurent,
I. Ed. Ministerio de Cultura. Centro Nacional de lnformación Artística, Arqueológica y Etnológica. Madrid 1953.
15. J. L.aurent. «Gatalogue des principaux tableaux des musées d 'Espagne». Madrid 1868. El libro esta publicada
en francés.
16. Philippe Dubois. El acta fotografico. De la Representación a la Recepción. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona,
1986. Véanse especialmente las paginas 19-51 ·De la Verosimilitud al lndex».
17. «Semanario Pintoresca Español»: •Ciencias y Artes. El Daguerrotipo. Nuevo Descubrimiento• Madrid 1839, Pags.
27-29. Este articulo no fue el único que apareció en la prensa espar'\ola de la época, pero sí uno de los mas significativos dado que otros se limitaran a traducir las reseñas de los periódicos franceses.
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18. No hay demasiados autores que se hayan preocupada por estudiar las desilusiones que las deficiencias de representación de los sujetos reproducidos producfan en los primeres fotógrafos. Referente al retrato son muy curiosos
los datos que aporta Joan Sagne en L'Atelier du photographe. 1840-1940. Ed. Presses de la Renaissance. París
· 1984. Pags. 12-15.
Sobre las deficiencias de la reproducción de la realidad en relación a la teoria matematica de la perspectiva son
apreciables las reflexiones de Otto Stelzer en Arte y Fotografia. Contactos lnfluencias y Efectos. Ed. Gustavo Gili.
Barcelona 1981. Especialmente en las paginas 46 a 60.
19. Sí hubo críticas, y muy intensas, por parle de los pintores en cuanto a la pretensión artística de la fotografia, pero
este aspecto no forma parle del objeto de esta comunicación. La mas conocida es la de Baudelaire en su •lettre
aM. Le directeur de la Revue Française sur le salon de 1859• reproducida en •Du bon usage de la photographie.
Une antologie de textes. Ed. Centre National de la Photographie. Col. Photo Poche. París 1987. Pags. 27-33. También desde la literatura, un poeta como Lamartine la definió como -ase invento del azar que jamas sera un arte,
sino plagio de la naturaleza a través de la óptica• Vid. Gisele Freund, La fotografia como documento social. Ed .
Gustavo Gili. Col. Punto y Línea. Barcelona 1976. 2•. Edición. Pag. 72.
20. Stelzer. Op. cit. Pag. 70.
21 . John F. Frisby. Del ojo a la visión. Ed. Alianza Psicologia. Madrid 1961. La teoria perceptiva de la •pantalla interna•
es desmontada en las pagias 11 y siguientes. Para una aproximación mas sintética de las características de la percepción visual puede consultarse el libro de lrvin Rock: La percepción. Ed. Prensa Científica. Barcelona 1985.
22. »La 1/ustración». Madrid. 7-VIII-1854. Pag. 312.
23. En el grabado en madera que se publica en la prensa ilustrada como elemento informativa uno de los aspectes
mas interesantes es precisamente el punto de vista del espectador (lector) sobre •lo que acontenci6» y toda la
escenografia desplegada en torno a la noticia. A medida que el grabado en la Prensa espanola vaya desarrollandose, ira consolidandose este tipo de presentación teatralizada de los hechos que sugiere Guy Gauthier en el sentido que el memento reproducido por este tipo de irnagenes es como si se acabase de levantar el telón y el lector
contempla una escena en la que se dan diversos tiempos a la vez. Véase de Guy Gauthier Veinte lecciones sobre
la imagen y el sentido. Ed. Catedra. Col. Signo e lmagen. Madrid 1986. Especialmente el Capitulo VIl. Pags. 72-79.
24. E. H. Gombrich. La imagen y el ojo. Ed. Alianza Forma. Madrid 1982.
25. André Rouille. •Determinations sociales des formes photographiques-, en L'acte photographique. Les Cahiers de
la Photographie. N°. 8. París 1983. Pag. 121.
26. Lorenzo Vilches. La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Ed ..Paidós Comunicación. Barcelona, 1986.
Pags. 29-93.
27. Marc Bloch. lntroducción a la historia. Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid 1952. Pag. 65.
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LARXIU FOTOGRÀFIC DE LINSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA: PASSAT I PRESENT
Josep-Ignasi Rodríguez i Duque I Maria Pilar Echauz i Fort
Introducció
Llnstitut d'Estudis llerdencs és una entitat de caire cultural, fundada l'any 1942, amb el suport
econòmic de la Diputació de Lleida, i amb la seva seu a l'edifici gòtic de l'Antic Hospital de Santa
Maria. La seva activitat ha tingut diverses fases de desenvolupament al llarg de la seva ja llarga
trajectòria: aquesta activitat, encara que ha abastat quasi la totalitat de camps d'investigació d'una
manera o una altra, fonamentalment és en la història local on majoritàriament na desenvolupat
la seva tasca 1 .
Ja en el moment de la fundació de la Institució, i possiblement diríem que abans, els membres que la dugueren a terme consideraren la necessitat de tenir un sistema de documentació
gràfica d'aquelles activitats que es podien desenvolupar, i a l'ensems intentar reunir en un fons
gràfic tot allò que podia ser d'interès en la «província», ja fos de caràcter monumental, ja fos de
caràcter etnogràfic 2. En aquesta línia, l'Institut d'Estudis llerdencs comptà amb un servei de fotografia des de l'any 1942, que juntament amb el d'Arqueologia que funcionà des de l'any anterior3, foren les primeres seccions operatives de I'I.E.I., la vida de les quals va ser desigual al
llarg dels anys, però existint sempre d'una forma més o menys activa.
En aquesta breu comunicació sobre el nostre Arxiu Fotogràfic ens proposem fer un resum
de la seva història, de les persones que hi han treballat, del seu fons, i, situats en els temps actuals,
de la tasca realitzada per l'actual Servei d'Àudio-visuals.
Història de l'Arxiu Fotogràfic de l'Institut d'Estudis llerdencs
Encara que la fundació de dret de l'Institut d'Estudis llerdencs no es produeix fins el desembre de 1942, pràcticament hi ha una activitat continuada al llarg d'aquell any, tot coincidint amb
l'inici de les obres de restauració de l'Antic Hospital; bàsicament es munta la infrastructura tècnica per a l'Arxiu; en aquells primers moments se n'encarrega el Secretari General de la Institució, Josep Alfons Tarragó i Pleyan, net del conegut historiador lleidatà de la Renaixença Josep
Pleyan de Porta 4 • LObra de Tarragó es veu recolzada des del principi pel President de la Diputació de Lleida, aleshores Josep Maria de Porcioles i Colomer, el qual serà a més el primer President de la institució.
La idea inicial, per la qual es crea el «Servicio Fotografico dellnstituto de Estudies Ilerdenses»
és recollir en un arxiu la màxima quantitat possible de documentació gràfica referida a la província de Lleida, principalment la que estava completament dispersa a causa de la recent guerra
civil, i la nova que podia generar-se per l'activitat del mateix «Servicio».
El mes de setembre de 1942 és nomenat Jefe del Servicio Fotografico deii.E.I., el tècnic de
la Diputació de Lleida Francisco Garcia Teran, en comissió de serveis, la missió del qual serà
reproduir i reunir en un arxiu totes les col-leccions fotogràfiques, tant privades com públiques 5 .
Garcia Teran durà la responsabilitat de l'arxiu fins a l'any 1947, data en la qual serà novament
destinat a la Diputació com a Cap de Protocol. Malauradament fins a l'any 1971 no hi tornarà
a haver un responsable de l'Arxiu, quan Antonio Guerrera Uriarte, també funcionari de la Diputació de Lleida, hi és destinat; Guerrera Uriarte romandrà a l'Arxiu fins al 1976, quan novament
tornà a la Diputació, com a Director del Gabinet Numismàtic i d'Armes, que en aquell any es
trasllada de la Seu de l'Institut al palau de la Diputació. Dos anys després, el 1978, el Cap de
Protocol de la Diputació de Lleida 6 , Benito Cavero Cambra, és traslladat a I'I.E.I. i es fa càrrec
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de l'Arxiu Fotogràfic fins a la seva jubilació, el mes de setembre de 1982. En aquell any, dos mesos
després, ens fem càrrec de l'Arxiu nosaltres mateixos, responsabilitat que continuem mantenint
en l'actualitat.
En la història del nostre Arxiu Fotogràfic hi ha dos grans moments, separats per un llarg període
de minsa activitat: entre 1942 i 1947, sota la direcció del mencionat Francisco Garcia Teran, tenim
la formació de tot el fons antic, amb una important tasca de recuperació de fotografies per tota
Catalunya; és en aquest moment quan es realitza el «I Concurso-Exposícíón de Coleccíones Fotografícas sobre la Província de Lérida», el qual serà un dels camins d'adquisició de fotografia més
importants de tota la història de l'Arxiu. A més, en aquells anys el responsable podrà comptar
amb un pressupost de 50.000 pessetes 7 , molt elevat tenint present l'època de postguerra en què
es vivia, que li permetrà adquirir importants coHeccions privades i muntar un modern laboratori
fotogràfic que usarà ell mateix 8 . Les importants obres de restauració i remodelació de l'Antic Hospital de Santa Maria, realitzades els anys cinquanta, ocasionen el desmuntatge d'aquesta infrastructura, la qual, sense un nou responsable que se'n fes càrrec, s'amuntega en diverses
dependències. Així arribem al segon moment, l'actual, en el qual nosaltres mateixos reprenem
la tasca de documentació, i tornem a muntar el laboratori, amb material modern, el qual ens permet l'adquisició de fons gràfic actual de realització pròpia. Entre 1947 i 1982, l'activitat dels mencionats senyors Guerrera i Cavero es limita a la reunificació i classificació del fons dispers per l'edifici.
El Fons Antic de l'Arxiu Fotogràfic
Un important conjunt de fotografies antigues de les terres de Lleida ingressa a l'arxiu en els
anys quaranta, producte, la major part de les vegades d'adquisicions que es realitzaren a particulars, o institucions d'arreu de Catalunya, i fins i tot de la resta de l'Estat. Igualment, els mateixos
consellers de la Institució realitzaren algunes donacions de vistes, ja sigui pròpies o que conservaven d'altres procedències 9 .
El mes de març de 19431a Diputació autoritzà l'adquisició de 4.000 fotografies de l'Arxiu Mas
de Barcelona, referides a la província de Lleida, adquisició que es materialitzà el mes de novembre del mateix any al preu de 20.000 pessetes, en el qual s'inclouen els drets de reproducció 10 •
El mateix any es realitza una compra al Centre Excursionista de Catalunya de 900 fotografies,
i 500 clixés a Zerkowitz, professional de la fotografia de Barcelona, i editor de targetes postals
a qui successivament se li van adquirir unes 1.000 fotografies més.
Entre els anys 1943 i 1944, Francisco Garda Teré.n aconsegueix per a l'Arxiu les següents
coHeccions: CoHecció Ribera-Llapis, de Barcelona (240 vistes), sèrie de fotografies del Pirineu
anteriors a la guerra civil; CoHecció Farran, de Lleida (consten de 112 fotografies i successives
adquisicions sense concretar el nombre 11 ); CoHecció Corbella, de Lleida (no consta el nombre
de vistes, sí el preu total pagat per la Diputació 12); CoHecció de fotografies dels tapissos de la
Catedral de Lleida efectuades pel lleidatà Jovellar; Col·lecció Gómez Grau, de Cervera, sèries
de vistes de la localitat i pobles de la Segarra (consta preu total pagat 13).
L'organització del ja esmentat «I Concurso Exposícíón de Coleccíones Fotografícas sobre la
Província de Lérída», en el qual participaren la major part dels fotògrafs, professionals o afeccionats, que hi havia aleshores a les terres de Lleida, contribuí en gran mesura a l'augment significatiu del fons fotogràfic. El primer premi queda desert i el segon correspongué a Ramon Bataller,
de Barcelona, amb una coHecció sobre la geologia lleidatana; els accèssits per ordre d'importància foren per: Manuel Solé, de Bossost, Manuel Moreno, de la Seu d'Urgell, Josep Camarasa,

182

L:Arxiu Fotogràfic de l'Institut d'Estudis llerdencs de la Diputació de Lleida passat i present

de Boí, A. Campañà, de Barcelona, Manuel Llusca, de Coll de Nargo, Josep Calvet, de Ponts,
Pere Ponts, de Bellver de Cerdanya i Josep Sans de Gerb 14. L'import total dels premis, 3.700
pessetes, es repartí entre els guanyadors, i el Servicio de Fotografía adquirí la propietat de les
coHeccions guardonades.
D'aquesta època, dècada dels quaranta, provenen algunes donacions efectuades per Consellers de Número de I'I.E.I., o per persones properes a la Institució. No hi ha una referència
clara d'aquestes cessions gratuïtes, ja que no hem trobat documentació expressa; el fet és que
hi ha un conjunt de fotografies i negatius dels quals no tenim referències que s'hagin adquirit:
Vistes de l'excavació arqueològica del poblat ibèric de Jebut, de Josep Alfons Tarrago i Pleyan;
plaques de vidre positives i negatives amb vistes de monuments de la província de Manuel Herrera i Ges; plaques de vidre negatives de Josep-Oriol Combelles i Bergós, amb una completa
documentació fotogràfica de la Seu Vella de Lleida; vistes de la riuada de 1907 a Lleida efectua·
des per Josep Bordalba. Per últim, caldrà citar la tasca personal realitzada pel mateix responsable del Servicio, García Teran , encara que no la tenim totalment documentada, i possiblement
s'ha perdut parcialment avui dia; les nostres investigacions recents ens permeten esbrinar que
en el temps que estigué en el càrrec (uns sis anys) realitzà almenys uns 500 negatius, com a
documentació del fons del Museu Morera, dispers a causa de la guerra civil, i sabem que documentà diversos actes socials del moment, com la visita a Lleida de Franco l'any 1944.
Si exceptuem una compra de postals d'Andorra, efectuada el mes de març de 1960, aquest
fons que hem referit arribà sense augmentar fins a la classificació que inicià el Sr. Cavero el1978,
el qual inventarià 8.091 fotografies antigues de Lleida i comarques, encara que no classificà els
negatius, la qual cosa permet obrir l'Arxiu al públic per primera vegada en la seva història 15 .

El Fons Gràfic actual: La tasca de documentació gràfica
Ja hem dit que des de l'any 1982, un dels signants d'aquesta comunicació es féu càrrec
de l'Arxiu Fotogràfic, el qual l'any 1986, com a conseqüència de la reforma de la Institució 16 , fou
convertit en l'actual Servei d'Àudio-visuals. En aquests darrers vuit anys la tasca que hem dut
a terme ha tingut tres vessants diferenciats: primer, l'objectiu que ens proposàrem fou reclassifi·
car el fons antic, ja que hi havia diversos conjunts, bàsicament negatius, encara per identificar
des dels anys quaranta; en segon lloc, hem mantingut una tasca de recerca per tal de descobrir
nous materials, tant en institucions com en particulars, els quals han passat a formar part del
nostre fons gràfic, siguin originals o reproduccions; en aquest sentit, les obres més importants
realitzades han estat: la recuperació de l'arxiu personal de Manuel Herrera i Ges, fotògraf lleidatà
de començament de segle, una còpia del qual ja figura en el nostre Arxiu 17 i l'adquisició de
reproduccions fotogràfiques de l'Arxiu del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments
de la Diputació de Barcelona, totes referides a les terres de Lleida; el tercer aspecte és el de
realització d 'un fons actual mitjançant la tasca diària de documentació de les activitats de la Insti·
tució i l'endegament de diversos programes d'actuació per les comarques (documentació de fons
artístic, edificis d'interès arquitectònic, etc.).
Des de l'any 1987, el Servei ha incorporat en les seves activitats el vídeo, de forma que la
feina actual de documentació, tant de fons antics, com d'activitats realitzades actualment, es rea·
litza mitjançant el sistema tradicional de fotografia i el nou del vídeo, habitualment sistema «Vídeo
8» 18. Actualment, com a conseqüència d'aquesta activitat, el nombre de fotografies classifica·
des ascendeix a més de 36.000, i el de negatius ultrapassa els 20.000; quant al vídeo, posseïm
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més de 200 hores enregistrades, amb un extens repertori de monuments lleidatans, i mes de
150 hores contenint les diverses conferències pronunciades a la Institució, amb un ampli conjunt
de personalitats del món de la investigació en els diversos camps científics 19.
Per últim, i en el terreny de divulgació, no podem deixar de citar la tasca del Servei. En els
darrers sis anys hem organitzat una mitjana de dues exposicions fotogràfiques retrospectives,
tant a Lleida, com a localitats de les comarques, amb temàtica sempre centrada en la divulgació
d'aspectes desapareguts (activitats agrícoles, monuments desapareguts o canviats, personatges,
etc.). Moltes d'aquestes activitats han servit per establir contactes amb fons fotogràfics locals, quasi
sempre desconeguts, una reproducció dels quals ha passat a augmentar el fons del Servei 20 .

NOTES
1. No existeix una història de I'I.E.I.; una idea sobre el seu funcionament fins a la reforma del 1986 a, Mila i Mallafré,
Maria Dolors: Algunes notes sobre l'Antic Hospital de Santa Maria, I.E.I., Lleida, 1984.
2. I.E.I., Arxiu Documental, Carpeta núm. 'Zl «Servicio Fotogréfiroo, Expedient ..Creación del Servicio Fotogréfiroo, 1941.
3. Gon:zélez Pérez, Juan Ramón: •la Sección de Arqueologia deii.E.I. : Cuarenta aflos de Arqueologia leridana•, a
Caesaraugusta, 64, Zaragoza 1987, pàg. 222.
4. Sobre la figura de Josep Alfons Tarragó i Pleyan, es poden consultar diversos articles biogràfics a Miscellania Homenatge a Josep Alfons Tarragó i Pleyan, I.E. I., Lleida 1983.
5. I.E.I., Arxiu Documental, Carpeta núm. 15 •Personal•. Expedient •Francisco Garcia Terén•. 1942.
6. El Sr. Guerrero únicament es dedicà a la classificació dels gravats procedents de les edicions de I'I.E.I., i no realitzà
cap classificació de les fotografies.
7. I.E.I., Arxiu Documental, Carpeta núm. 27 cServicio Fotografico», Expedient • Presupuesto• , 1942.
8. El Servicio estava dotat amb un laboratori complet, amb accessoris, i l'equip fotogràfic el formaven una cambra
Leika i un Contax; l'any 1942 s'intentà completar aquest equip amb la compra d'una nova cambra Contax a la
casa Zeiss de Dresde (Alemanya), compra que no es realitzà a causa de la guerra.
9. En destaquem les donacions dels Consellers Josep Maria de Porcioles i Colomer, Francesc Rabasà i Reimat i del
propi Josep Alfons Tarragó i Pleyan.
10. La totalitat de vistes adquirides per la Institució en aquells anys incloïen de manera expressa els drets de reproducció, sense cap lfmit, i aixl es veu en els expedients corresponents.
11. I.E.I., Arxiu Documental, Carpeta núm. 27 «Servicio FotografiCO», Expedient •Compra Farran», 1943; consta pagat
300 pessetes, la qual cosa pot suposar unes 60 fotografies al preu de l'època.
12. I. E. I., Arxiu Documental, Carpeta núm. 27 «Servicio Fotografico•, Expedient ..Compra Colección Corbella•, 1943;
consta pagat 425 pessetes per fotografies de tema lleidatà, unes 90 vistes.
13. I.E.I., Arxiu Documental, Carpeta núm. 'Zl «Servicio Fotografiroo, Expedient «Compra Gómez GraU», 1942-43; s'adqui·
riren 807 fotografies al preu de 6 pessetes per drets de reproducció.
14. I.E.I., Arxiu Documental!, Carpeta núm. 27 «Servicio FotografiCO», Expedient •I Concurso exposición de Colecciones Fotograficas sobre la Provincia de Lérida•, 1942·1943.
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15. «Memòria 1979•, I.E.I., Lleida 1980, p. 26.
16. Direcció de I'I.E.I.: La reforma de /'/.E./., a •Memòria 1987•, I.E.I., Lleida 1988, pp. 5·8.
17. Les plaques de vidre originals de Manuel Herrera i Ges es conserven a l'Arxiu del Bisbat de Lleida; al nostre Servei
disposem de reproduccions; vegeu, Rodríguez i Duque, Josep Ignasi: Manuel Herrera i Ges, testimoni gràfic de
la Lleida d'inicis de segle, a «La Mañana•, Diari de Ponent, 20 de juliol de 1990.
18. Rodríguez i Duque, Josep-Ignasi: Gabinet Fotogràfic i Servei d'Àudio-visuals, a «Memòria 1987•, I .E.I., Lleida 1988,
pp. 43-45.
19. Rodríguez i Duque, Josep Ignasi: Servei d'Àudio-visuals, a •Memòria 1989•, I.E.I., Lleida 1990, pp. 39-43.
20. Exposicions fotogràfiques muntades directament pel Servei: La Seu Vella caserna militar (Lleida 1983), La Vall d'Aran
(Viella 1984), Aspectes curiosos de /es Terres de Lleida (Artesa de Segre 1984), El Baix Aran (Les 1984), El So/sonés
(Sant Llorenç de Morunys 1984), La Seu d'Urgell, 1885-1965 (La Seu d'Urgell, 1984), La Seu Nova de Lleida (Lleida
1985), Edificis i Monuments de Lleida (Lleida 1986), El Pallars Sobirà (Sort 1987), Avingarrya (Seròs 1988), Testimonis dels jueus a /es terres de Lleida (Lleida 1989), Records Islàmics al Baix Segre (Seròs 1989), L'Alt Aneu (Esterri
d'Àneu 1989), Manuel Herrera i Ges: Testimoni gràfic del seu temps (Lleida 1989·90).
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L:ARXIU D'IMATGES DE L:ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Carme Sobrevi/a
L'Arxiu d'Imatges de l'Arxiu Històric de la Ciutat depèn de l'Ajuntament de Barcelona. És instal·lat a la Casa de l'Ardiaca, carrer de Santa Llúcia, núm. 1.- 08002 - Barcelona. L:horari de consulta és de 9 a 13,30 h. Telèfon 318 61 83.
Introducció i història.- L:Arxiu d'Imatges de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona és un
dels centres de documentació històrico-fotogràfica més importants de Catalunya. Els seus inicis
foren dins el conjunt de l'Arxiu de la Ciutat instaHat en unes dependències de l'últim pis de l'antic
edifici gòtic de la Casa de la Ciutat, a la plaça de Sant Jaume, fins que gràcies a la Comissió
de Cultura creada l'any 1916, es va reorganitzar l'Arxiu administratiu, es van separar els documents més antics, constituint-se l'Arxiu Històric General de la Ciutat l'any 1917.
S'habilità per al servei de l'Arxiu Històric de la Ciutat l'edifici de la Casa de l'Ardiaca, on s'instal·laren les diverses seccions, i es va inaugurar l'any 1922.
L:Arxiu Fotogràfic com a secció de l'Arxiu Històric de la Ciutat va començar l'any 1924. Va
ser instaHat on és actualment. L'any 1930 fou posat al servei dels ciutadans. i d'aleshores ençà
ha anat creixent tant amb els donatius d'entitats públiques i privades i de fotògrafs, com també
amb la compra d'algunes coHeccions particulars.
La majoria dels consultors, fins ara, eren estudiants universitaris, periodistes, historiadors i investigadors en general, i ara en vénen molts del camp de la imatge i so, i professionals o estudiosos
de la fotografia.
Volum documental.- Hi ha unes 165.842 foto-fitxes sobre Barcelona de format 18 x 24, la majoria
coHocades en 25 arxivadors. Gairebé totes són en b- n. i fan referència a la ciutat, als seus habitants, a la seva història.
A més hi ha 226 àlbums fotogràfics i 240 caixes amb fotografies que ocupen 35 metres lineals.
Els negatius incorporats fins ara (les dades es varen tancar el 31 de març de 1990), és a
dir, registrats, classificats, positivats i documentats són 62.345 dels quals aproximadament uns
26.000 són de vidre, els més antics en format 18 x 24, però també n'hi ha de 13 x 18 i de 9 x
12. En l'actualitat els negatius són de tri-acetat de ceHulosa i format 9 x 12. Aquests negatius,
ensobrats i coHocats en capses de cartró, ocupen 125 metres lineals de prestatgeria.
Falta incorporar uns 7.000 clixés de vidre que formen part del primer fons Pérez de Rozas.
Són clixés d'actes ocorreguts a Barcelona entre els anys 1929 i 1939.
També hi ha per incorporar (positivar, registrar i documentar) els fons Pestius comprat per
l'Ajuntament el juliol de 1983 i que passen dels 3.000 rodets. Cal fer esment de la recent adquisició de l'Arxiu Pérez de Rozas per part de l'Ajuntament (aquest mateix any, maig de 1990). El
fons és aproximadament d'uns dos milions i mig de fotos i va de l'any 1957 a l'actual.
Aquests fons per incorporar ocupen 22 metres lineals de prestatgeria i 3 armaris, a més de
10 arxivadors per coHocar els rodets.
Existeix també a l'Arxiu un petit fons de negatius en color; són uns 1.745.
Fons documental.- Les fotografies registrades porten a més del núm. d'inventari, una lletra
en minúscula que determina el format de la fotografia: a. les de 18 x 24, b. les de 13 x 18, c.
les de 10 x 15, d. les de 9 x 12, i e. els contactes.
Des del seu començament l'any 1924, el fons fotogràfic va ser classificat en 5 grans apartats:
1. Topografia.- 2. Iconografia.- 3. Temes generals.- 4. Història.- S. Crònica gràfica.
Aquests grans apartats tenen més subdivisions que permeten ampliar el ventall de conceptes i actualitzar-lo. Oferim a continuació la classificació:
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1. Topografia.
1.1. Rodalies. Barris i ravals.
1.2. Carrers (A · Z).
1.3. Carrers reforma (A · Z).
1.4. Mobiliari urbà. Enllumenat. Fonts. Monuments.
1.5. Jardins i parcs.
1.6. Places (A • Z).
1.7. Plànols. Port.
1.8. Vistes generals, panoràmiques i d'avió.
1.9. Edificis civils, públics i particulars (A · Z).
1.10.Edificis militars (A - Z).
1.11.Edificis religiosos (A- Z).
1.12.1nstaHacions esportives.
1.13.Ponts, rius i aiguats.
2.

Iconografia (personatges A · Z)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
3.7.8.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

Temes generals.
Accidents.
Agricultura.
Ambulants.
Arqueologia.
Artesania i indústries.
Astronomia.
Belles Arts.
Arquitectura.
Dibuix.
Escultura.
Gravat.
Orfebreria.
Pintura.
Grafitti.
Esgrafiats i estucats.
Biologia.
Botànica.
Cartografia.
Casaments.
Comerç.
Corporacions.
Escoles.
Esports.
Feminisme.
Festes civils i populars.
Festes militars.

188

L'Arxiu d'lmatdes de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

3.19.
3.20.
3.21 .
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31 .
3.32.
3.33.
3.34.
·3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41 .
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.

Festes religioses.
Fotografia.
Gastronomia.
Heràldica i genealogia.
Higiene.
Imatgeria popular.
Impresos.
Indumentària.
Invents.
Invitacions.
Jocs.
Làpides.
Lleure.
Llum.
Manuscrits.
Mitologia.
Mobiliari.
Música.
Navegació.
Numismàtica.
Oficis.
Òptica.
Ordre i serveis públics.
Radiologia.
Sanitat.
SigiHografia.
Transports.
Turisme.
Exposicions.
Museus.
Mercats i fires.
Patrimoni documental: arxius i biblioteques.

4.

Història (cronològica fins l'any 1929).

5.

Crònica gràfica (cronològica. A partir de 1929, any, mes, dia, fets ocorreguts).

Les fotografies més antigues són dels voltants de 1860: l'obertura de la Porta de la Pau (1849),
l'enderrocament de les muralles medievals (1859), les vistes de l'àlbum Bellezas de Barcelona
del fotògraf A. Esplugas, datat de l'any 1874, la construcció del monument a Colom (inaugurat
el1886) i fins ara. Cada mes entren puntualment un centenar de fotografies sobre el que passa
a la ciutat.
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Els negatius estan classificats segons mida. Els més antics, format 18 x 24 de vidre, són el
registre A .
I AA, n'hi ha 2.125, en perfecte estat i ús. Els següents són els B., format 13 x 18 també de vidre,
n'hi ha de registrats 10.199. Ve després el format 10 x 15, registrat i amb la lletra C., també de
vidre i són 2.983. El format més usual és el 9 x 12 amb la D.: n'hi ha uns 10.500 de vidre.
Els formats 13 x 18, i el CC. són negatius més moderns i ja no són de vidre. En l'actual D.
els negatius són de tri-acetat de ceHulosa, i en la lletra E. es registren els negatius de pas universal.
Altres sèries documentals són les formades pel fons de diapositives que passa· de 4.000 i
s'han d'inventariar; els 226 àlbums sobre diversos temes que van des de les vistes de la Barcelona vella i el Port fins als àlbums de l'Exposició Internacional de 1929, on queden reflectides
les obres d 'urbanització de la muntanya de Montjuïc, començades l'any 1919. També cal destacar els diversos àlbums iconogràfics on la majoria són retrats de personatges i d'artistes de la
segona meitat del s. XIX.
De daguerreotips n'hi ha 18, entre els quals en destaca un del fotògraf «Napoleon».
Encara que no entri estrictament dins del fons de l'Arxiu, hi ha l'apartat de «Pobles de Catalunya. A - z,., format per fotografies de diversa procedència entre les quals destaca el fons sobre
el Bisbat de Barcelona de Mn. Mas i el fons de la Societat «Atracció de Forasters». Actualment
el formen 3.244 fotografies, la majoria anteriors a l'any 1936, coHocades en sobres, amb el nom
de la població unificat seguint la pauta del Diccionari - Nomenclàtor de Pobles i Poblats de Catalunya, AEDOS - 2a. ed. 1964.
A través dels fons de fotografies de l'Arxiu es pot seguir la història de la fotografia a Barcelona, ja que si bé no es conserva el primer daguerreotip realitzat a l'Estat espanyol , per Ramon
Alabem el10 de novembre de 1839, a Barcelona (Pla de Palau, Llotja), sí que es troben fotografies d'Audovard, Esplugas, Merletti, Napoleon, Brangulí, Pérez de Rozas, Sagarra, Domínguez,
Pastius i d'altres fotògrafs, indispensables per a conèixer i seguir l'inici de la fotografia fins arribar
als fotògrafs actuals.

Automatització.- Programa BIMA. Aquest any s'ha començat a estudiar la futura automatització del fons d'Imatges amb la possibilitat d'incorporar-se a la base d'imatges BIMA, ja existent
a l'Oficina Tècnica d'Imatge de l'Ajuntament. Aquest programa funciona sobre el software BASIS
de la Casa Battelle i està connectat a base de terminals a l'host de l'IM!.
Estadístiques dels darrers 3 anys.
Any 1987
-

Consultors
Foto-fitxes fotocopiades
Fotos encarregades
Clixés ingressats
Fotos ingressades

1.276
5.668
2.462
1.126
2.164

Any 1988

Any 1989

1.315
5.249
2.715
1.091
3.628

1.043
2.927
2.049
1.363
2.072

L'augment dels anys 1987 i 1988 sobre l'any 1989 fou degut als centenaris celebrats l'any
1988: l'exposició Universal del88, el Centenari de la Fira de Barcelona, centenaris de cases comercials i de laboratoris, ja que amb motiu d'aquests esdeveniments es varen publicar diversos llibres i es feren vàries exposicions commemoratives.
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ARXIU FOTOGRÀFIC DELS MUSEUS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Rafel Torroella
Història
L'Arxiu Fotogràfic dels Museus és el resultat de la preocupació que han mostrat els museus
municipals des dels seus inicis per mantenir documentades amb imatges les seves peces i activitats.
Com comenta l'arxiver de 1937, la Junta de Museus de Barcelona es va preocupar, des del
primer moment, de disposar d'una bona collecció de fotografies dels objectes de /es seves col/eccians i, per extensió, dels que no hi pertanyen; dels monuments històrics i artístics, principalment
del nostre país (BMAB 1937, núm. 68, p. 25).
Es podria dir, però, que l'Arxiu neix realment a partir de 1931 , quan es crea la Secretaria lècnica de Museus i s'inicia l'inventari de l'heterodox conjunt dels fons existent als museus. A més,
aquest procés seguia l'iniciat amb les peces de l'exposició El Arte en Espa_
ña celebrada amb
·l'Exposició Universal de 1929, i que quedà a l'Arxiu amb un volum d'uns 15.000 negatius. Es
reuniren alhora fons fotogràfics diversos i, sense tenir present l'antiguitat, els conjunts ni els formats, s'enumeraren i ordenaren correlativament els negatius en arxivadors metàHics que l'any
1937 estaven instaHats al Poble Espanyol de Montjuïc. Anomenat Arxiu de Clixés Fotogràfics, aquest
centre feia un seguiment fotogràfic de les peces dels museus i s'encarregava de mantenir ordenat el seu fons.
Com molts museus de la ciutat, I'AFM ha tingut diversos emplaçaments. Va ocupar, després
de 1929, unes dependències al Poble Espanyol d'on va marxar cap a l'edifici del Museu de la
Ciutadella. Cap els anys 70 va ubicar-se al Palau de la Virreina i, cap als 80 fou traslladat a la
Casa de la Caritat. La present dècada s'inicia amb una nova proposta de trasllat, obligatori per
l'enderroc de l'edifici on s'ubica.
Tot aquest vaivé ha tingut conseqüències negatives per a l'Arxiu i el seu fons: ha provocat
lentament la pèrdua d'informació, desperfectes en el fons i desmembració de coHeccions, i desprestigi pel centre en no poder-se ocupar de la tasca per la qual havia estat inicialment pensat.
Fons
L'Arxiu Fotogràfic de Museus té un fons d'un volum i qualitat considerable, resultat de la llarga
trajectòria que du al darrera. El seu volum s'acosta als 300.000 documents, entre diapositives,
negatius i positius.
Els materials fotogràfics que conté abracen també tot el transcurs dels anys i la pròpia evolució del món fotogràfic: trobem negatius de format fins a 24x30 cm de vidre o d'acetat, negatius
i diapositives estereoscòpiques de formats 4,5x11 cm, diapositives de vidre 7x7 cm, diapositives
actuals en color de 9x12 cm , 6x6 cm o 24x36mm. Quant a papers, hi ha gran diversitat de material, des de les típiques cartes de visita fins a papers albuminats, cyanotípies...
El conjunt de negatius i positius que forma el fons de l'Arxiu pot dividir-se en unes grans coHeccions, malgrat que temàticament sigui força unitari:
-Fons fotogràfic de l'exposició. El arte en España, celebrada a Barcelona amb motiu de l'Exposició Universal de 1929. Es tracta d'un fons ampli i coherent, amb imatges de totes les peces
que figuraren en l'exposició, així com vistes de les sales. Reuneix objectes de totes les disciplines
artístiques i d'arreu d'Espanya, tant de coHeccions privades com museogràfiques. Aquests negatius
presenten una doble numeració, amb el número del catàleg de l'exposició i el de registre de
l'arxiu, cosa que fa fàcil la documentació si se segueixen els catàlegs que per a l'ocasió s'editaren. El seu volum s'acosta als 15.000 negatius ja que, si bé no hi anaren tantes peces a l'exposi-
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ció, es feren múltiples fotografies d'elles per tal de procedir a una classificació iconogràfica. Aixf
trobem objectes simples amb un sol negatiu i altres més complexos que en poden tenir fins a
10. Tots els negatius són plaques de vidre de format 18x24 cm.
-Fons de peces dels museus: seguint la tasca endegada arran de l'exposició de 1929, la Junta
de Museus va considerar adient anar fotografiant tots els objectes que s'incorporaven a les seves
coHeccions. Així va aconseguir un fons força voluminós on es troben obres dels actuals Museus
de Ceràmica, lèxtil, d'Art Modern, Picasso, etc. Els negatius són plaques de vidre i ceHuloide de
tamanys 18x24, 13x18, 10x15, 9x12. La numeració que presenten és també doble, mostrant el número
de registre de l'arxiu i el d'inventari del museu corresponent. Malauradament, molts negatius no
presenten aquesta darrera informació, la qual cosa dificulta la seva documentació. El seu estat físic
és molt divers: com en el fons abans esmentat, la fragilitat de les plaques de vidre ha notat el pas
del temps, i hi ha plaques trencades, ratllades, amb emulsions i la gelatina esquerdada... Malgrat
tot, podem comptar un 80% del fons en bones condicions i apte per ser usat.
-Fons de crònica de Ja vida dels museus: aquest fons fa referència a la vida dels museus,
i abasta els canvis d'ubicació dels museus i coHeccions, les exposicions que s'hi han fet, vistes
de les instaHacions i tallers, personatges que s'hi han relacionat.. . És un conjunt força interessant
per reconstruir la vida dels museus des dels seus inicis. El fons no està agrupat físicament, i la
seva localització respon en certa manera a l'atzar. S'està procedint a la seva localització i documentació per tal de fer-lo més consultable.
.
Val a dir que tant les fotografies d'aquest grup com les de l'anterior servien per iHustrar els
Butlletins dels Museus d'Art de Barcelona, editats entre 1930-1937. Aquesta revista té gran importància a l'hora d'identificar molts clixés identificats amb les lletres FM (Fora Museus), ja que moltes vegades eren objectes de coHeccions privades que apareixien en aquesta revista com a articles
concrets.
-Fons del fotògraf Francesc Serra. Fons d'importància documental i numèrica, el seu volum
de 50.000 negatius respon bàsicament al món artístic de la Barcelona del moment. Fotògraf especialitzat en obres d'art, treballà intensament al servei de galeristes, artistes, antiquaris, col·leccionistes i realitzant reportatges vinculats al món de l'art. El fons s'ha anat positivant i ordenant per
autors, adjuntant al positiu la informació que el propi fotògraf escrivia en els sobres on guardava
els negatius. Aquests són plaques de vidre i ceHuloide (hi ha abundants nitroceHuloses) de format 18x24, 13x18 i 9x12 cm, amb una numeració correlativa i independent a cada format.
-Fons del fotògraf Vidal i Ventosa: fou durant un temps fotògraf en plantilla de l'Arxiu, al qual
donà el seu fons. Són imatges d'obres d'art, però també de paisatges, personatges... Aquesta
part del fons encara no està documentada ni sistemàticament enregistrada. S'està realitzant un
inventari del conjunt de la coHecció, rescatant molts dels negatius entre el fons general on estan
intercalats.
·
-Fons del fotògraf Esteve Puig i Pasqual: aportació del Museu d'Història de la Ciutat, al qual
li fou donat per la vídua del personatge. És un important conjunt de negatius i diapositives de
vidre estereoscòpiques amb vistes de Barcelona i de ciutats i pobles de Catalunya i l'Estat espanyol
anteriors a 1930.
-Fons d'arquitectura (fons Martfn): conjunt provinent de l'Editorial Martín, compost per negatius estereoscòpics amb vistes de ciutats i pobles de Catalunya i l'Estat espanyol.
En darrer lloc cal consignar la permanent incorporació de fons degut a la tasca de Servei
fotogràfic que el centre fa per als museus. Aquest fons, fet amb suports actuals i formats 9x12,
6x6 i pas universal, en blanc i negre i color, s'ocupa també d'obres d'art i d'aspectes de la vida
dels museus.

192 .

Arxiu Fotogràfic dels Museus de l'Ajuntament de Barcelona

t:estat del fons és, en general, bo. Cal dir, però, que la gran quantitat de plaques de vidre
de diversos formats i la poca atenció en l'àmbit de conservació que han tingut fa que, malgrat
ser positivables en la majoria, estiguin brutes i presentin ratllades, mirall dicroic a les vores, taques
de fongs, etc. D'altra banda, hi ha una important quantitat de plaques de nitrat de ceHulosa que
s'han malmès per les seves pròpies emanacions degudes a un mal emmagatzematge, contaminant els altres nitrats que tenien al costat.
Per resoldre aquesta situació i evitar els futurs desperfectes, s'ha realitzat una recerca dels
materials idonis en sobres i capses de pH neutre, així com altres materials de èonservació. En
el primer cas s'ha optat per uns sobres francesos amb solapa on escriure la informació, i capses
de cartró neutre. Els negatius es guarden en arxivadors metà~lics
esmaltats, en posició vertical
recolzant-se sobre la base més llarga. Els calaixos han de presentar una compartimentació interior per tal d'evitar una pressió excessiva entre els negatius, que provoca en desperfectes irressolubles, sovint amb trencament, dels darrers de la filera.
Ensems, i amb la intenció de duplicar els negatius antics i guardar-los definitivament, s'han
fet proves amb diverses peWcules trobant un bon resultat en la KODAK B/W Professional Duplicating Film S0-339, de duplicat directe, en plaques de 4x5 polzades (mida americana) revelada
amb DK-50. D'aquesta manera s'homogeneïtza el format dels negatius de treball en una mida
de qualitat i manejable sense necessitat d'una maquinària excessivament cara i voluminosa.
Documentació
E11937 un article publicat al Boletín de los Museos de Arte de Barcelona (BMAB 1937, vol.
VIl, núm 68) explicava el sistema de documentació que seguien les fitxes del Archivo de Clixés
Fotograficos, diferenciant els següents apartats:
1- la fotografia de l'objecte; és a dir, un positiu
2- núm. d'inventari de museu de l'objecte fotografiat
3- núm. de registre del clixé al qual correspon la prova enganxada a la fitxa, i aquells relacionats (vistes de detall, etc...).
~
Aquestes fitxes s'agrupaven al fitxer per matèries, dins d'aquestes per èpoques i dins les èpoques, per número d'inventari general. Els museus referendaven, alhora, el número de negatiu
en la fitxa descriptiva de la peça.
La numeració del clixé indicava el format, a més de la localització topogràfica dins l'arxiu oa
que era correlativa): per això usava unes cometes. Malgrat la simplicitat de la informació, i sabent
que era només d'ús intern pels museus, el sistema funcionava.
El tractament documental del fons, que consistia en aquesta informació descrita ara, no ha
arribat íntegre als nostres dies. Malauradament, s'ha anat disseminant i obviant fins arribar al punt
de referenciar només els negatius amb un número de positiu i una classificació per a museus
molt poc fidel. Els llibres de registre van deixar de tenir una funció de control de la informació
per ser només un control del material que entrava a l'Arxiu.
A més, les distintes coHeccions que van anar afegint-se al fons d'imatges tenien sistemes de
descripció distints, o simplement no en tenien: aixó implicava diversos llibres de registre, fitxes
amb una estructuració diferent del contingut, fotografies sense cap documentació...
Amb aquest panorama, l'any 1988 es va plantejar l'inici d 'un procés de documentació que
corregués paraHel a la informatització d'aquesta. Seguint experiències d'altres arxius i museus,
es dissenyà una fitxa informàtica que recollís tant l'apartat de descripció física dels materials foto-
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gràfics com la descripció dels continguts de la imatge, i es procedí a cercar un programa que
permetés aplicar aquesta fitxa de manera planera. Coincidint amb les necessitats d'un altre banc
d'imatges municipal, aquest projecte informàtic anà prenent forma amb el nom de SIMA.
La fitxa d'informació s'estructura en quatre parts:
Signatura: correspon al número d'entrada que tenia el negatiu, i que coincideix amb la signatura topogràfica en estar ordenat el fons per numeració correlativa. En cas que sigui d'alguna
coHecció de fotògraf, davant el número hi van unes lletres que l'identifiquen (ex: S-1234, V-2213).
Identificació física del document: es descriu el tipus de document (negatiu, positiu, diapositiva) i el tipus de suport (rígid, de vidre, de metall, o flexible, nitroceHulosa o acetat), el format,
el tipus d'emulsió (color o b/n, es pot arribar a descriure el nom de l'emulsió -TMX 100 o TX-),
l'estat de conservació (és un camp descriptiu, on indicar també les peculiaritats com màscares,
retocs, restauracions efectuades, la darrera neteja...), l'autor i la data de la fotografia, i si la imatge
que presenta és vertical o horitzontal.
Identificació de la imatge: en aquesta part de la fitxa es passa a descriure el contingut del
document, seguint una estructura similar a l'emprada pels museus per descriure les seves peces
(autor, títol, tècnica, mides, núm. inventari) i ajudat per camps de descripció lliure que permeten
recuperar paraula per paraula.
Hi ha, també, uns camps de rúbrica i descriptors de matèries. Dins aquest apartat trobem
la localització de l'objecte representat i la col·lecció del museu a la qual pertany.
Crèdits: finalment trobem una secció on consta la situació legal de la imatge (si pot o no ser
cedida i/o reproduïda o només visualitzada, si és propietat d'un o altre centre...).
Aquesta aplicació es troba encara en fase experimental, però amb la seva pràctica s'han anat
desvetllant un conjunt d'interrogants de laboriosa resolució. Els més importants responen a l'ús
d'un llenguatge estructurat per resoldre els camps de rúbriques i descriptors de matèries, permetent que aquestes jerarquitzacions siguin suficientment àmplies i específiques alhora per ser
usades per més d'un arxiu d'imatges. Es va estudiar l'aplicació del Thesausus Garnier, ja que
per la seva especificitat iconogràfica sembla adient, però la presència del camp de descripció
lliure en la fitxa, recuperable paraula per paraula, féu veure que un control de vocabulari podria
facilitar la tasca de descripció.
La documentació de l'Arxiu també implica la localització i consulta de les fotografies. Per a
aquesta tasca, els negatius es positiven en format 9x12, per a consulta, i format 18x14, per a arxiu.
Antigament, les primeres còpies s'ordenaven classificades segons el museu al qual pertanyien
les peces fotografiades. S'ha procedit a reelaborar els arxivadors de consulta, coHocant les fotografies en arxivadors metàHics seguint una variació de la classificació temàtica proposada per
Alberch-Freixas-Massanas a L'arxiu d'imatges. Propostes de classificació i conservació (Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1988). Així, s'està realitzant una classificació en l'àmbit Topografia,
que contindrà fotografies de carrers, cases, edificis varis, plànols... , i en l'apartat Iconografia, que
recollirà fotografies de personatges per ordre alfabètic. L:apartat de Temes Generals s'està estudiant, degut a què el 70% del fons hauria d'entrar en els classificadors de Belles Arts. Per aquesta
raó, es conserva un temàtic d'autors, on apareixen els artistes per ordre alfabètic, i els arxivadors
de museus que ja existien abans.
Per tal d'ordenar i controlar el volum positivat, s'ha confeccionat un fitxer amb positius antics
seguint la numeració correlativa de registre.
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Difusió
t.:Arxiu havia anat caient en un progressiu abandonament i era infrautilitzat, tant pel públic
en general com pels propis museus en el seu vessant de servei fotogràfic. Per aquesta raó es
va considerar convenient intentar emprendre la seva difusió a partir de la realització d'un tríptic
explicatiu del fons i funcions de l'Arxiu i la difusió dels fons mitjançant exposicions i articles a revistes.
Del tríptic s'ha fet un projecte que està essent revisat i es preveu la seva realització definitiva
a inicis de 1991. En l'apartat de divulgació del contingut de l'Arxiu, es publicà l'article «la fotografia com a eina d'estudis: Enric Monserdà i Vidal», sobre un conjunt de negatius que formaven
part del fons amagat (Revista de Catalunya, núm. 35, novembre 1989).
En l'apartat d'exposició del fons, la Casa Golferics, cedida pel Districte de l'Eixample de Barcelona, fou marc de la mostra intitulada IMATGES del fons de l'Arxiu Fotogràfic de Museus del
27 de març al19 d'abril de 1990. El contingut eren fotografies sobre el naixement dels museus
a partir de l'aprofitament del Palau de Belles Arts de Barcelona com a seu de les coHeccions
municipals, d'una banda, i fotografies de models d'un pintor.
. Es col·laborà en la mostra Vallès Oriental: Primeres imatges cedint alguna fotografia del fons
que feia referència a la temàtica en concret, (26 abril a 16 de juny de 1990, Centre Cultural de
la «Caixa», Granollers. Dins la Primavera Fotogràfica 1990).
Finalment, hi ha prevista la realització al Palau de la Virreina de l'exposició L'artista al seu taller: fotografies de Francesc Serra i Dimas. coorganitzada amb Olimpíada cultural S.A. i que realitza en certa manera un contrapunt amb la gran exposició de modernisme que s'ha de realitzar
al Museu d'Art Modern de Barcelona, mostrant fotografies dels artífexs de moltes de les obres
que formen part d'aquella altra exposició (octubre-desembre 1990).
El públic que pot tenir interès en el material que es troba a l'arxiu és, a hores d'ara, un públic
majoritàriament format per estudiosos de l'art. Però el material fotogràfic que guarda aquest i
altres arxius fotogràfics és subjecte també d'interès per a estudiosos de la història de la fotografia. t.:arxiu ha iniciat la seva difusió tenint en compte ambdós aspectes: en la primera exposició
es mostraven positius antics de les fotografies \:ie la història dels museus, positius potser de més
difícil lectura que altres fets de nou, però que, en canvi, aportaven una altra aproximació al tema.
A més, la segona part de l'exposició eren imatges recuperades pel seu valor de testimoni del
quefer d'un artista, però també pel seu valor intrínsec com a imatge fotogràfica. A l'exposició
de Granollers se cedí una fotografia o positiu antic, mentre a la tercera s'ha encarregat la tasca
de reproducció a un especialista en tiratge de fotografies antigues alhora que es contribueix a
la valoració de la feina feta per un fotògraf.
Per tal de poder adequar els fons antics a aquesta nova visió s'han de tractar els positius
com a peces d'arxiu i no de consulta, evitant la seva excessiva manipulació i la inscripció de documentació tant al seu dors com, evidentment, a la cara. Suscitar l'interès dels fotògrafs i historiadors de la fotografia implica recuperar el vessant físic dels documents i intentar conservar la identitat
dels fotògrafs. t.:Arxiu vol, d'aquesta manera, apostar per l'interès històric de la fotografia com
a tècnica i mitjà d'expressió.
t.:Arxiu Fotogràfic de Museus torna a agafar part de la vitalitat que tingué, amb la intenció
de completar la seva plantilla tant amb documentalistes com fotògrafs, per tal de servir com a
realitzador de fotografies per als museus municipals i oferir-se com ajuda als investigadors de
l'art. La ingent tasca que representa l'ordenació del fons de cara a la seva eficaç explotació i que
es veu massa sovint trencada per les necessitats de realització de fotografies noves, la clarificació
final de la fitxa informàtica i la compilació dels fons fotogràfics antics dispersos encara pels museus,
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juntament amb l'adequació dels locals per a la conservació dels materials fotogràfics són els primers objectius que s'han d'assolir per tal de retrobar el lloc en l'entramat de serveis i museus
municipals i establir la identitat pròpia d'aquest centre que, a entrebancs, ha anat treballant durant
més de mig segle.
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D'IMATGE. L:EXPERIÈNCIA DEL FONS VARÉS A L:ARXIU D'IMATGES DE GIRONA
Llufs Valentí
Necessitat de documentar l'objecte museat i/o arxivat
Respecte al material fotogràfic i cinematogràfic dipositat als arxius i museus, hem de constatar que una vegada assumit el primer esgraó -superar la seva conservació física-, cal fer el segon
pas, el qual és el causant del primer: es tracta d'historiar el valor guardat.
Si no hi hagués intenció de portar a terme aquest segon pas, el primer seria innecessari.
L:objecte mateix és pura matèria física. El material per si no expressa res; cal ordenar-lo, descriure'!, analitzar-lo, contextuar-lo i, d'alguna manera, utilitzar-lo. La meva tasca està dins aquest
segon mòdul de treball.
CoHeccions d'imatges cinematogràfiques. El seu ús.
Filmoteca Nacional, Nedo, coHeccions i museus privats, productores privades, distribuïdores
i arxius públics.
Els grups que assenyalo són els que atresoren el patrimoni de la imatge arreu del nostre estat.
Majoritàriament es tracta d'un emmagatzematge i un ordre de localització precedit de les millors
intencions de conservació del material. El Nedo és, segons la informació que tinc, el que més
rendiment ha tret al seu material.
Moltes coHeccions privades, davant la impossiblitat de poder conservar el seu material, fan
donació als arxius d'imatges, els quals l'apilonen per procedir a la seva conservació i ordenació.
Sovint hi ha desconeixement del tracte que el material requereix; a vegades es conserven peces
que no són dignes de la despesa que suposen -per exemple, telecinar les còpies de films americans que Varés coHeccionava en format de nou miHímetres i mig, les quals estaven en un deplorable estat de conservació; per altra banda no té cap interès donat que es comercialitzen altres
còpies en perfecte estat a un preu més econòmic que el costós telecine-.
El material de l'arxiu té unes aplicacions enormes com a document; podríem dir que és un comodí
donada la seva muMud d'aplicacions. La imatge és com el rajol per a l'arquitecte, amb aquests rajols,
segons la manera de distribuir-los, se'n pot confeccionar una catedral, una escola, una estació, un
habitacle, ... només depèn de l'habilitat de l'arquitecte -o, en el nostre cas, de l'historiador- en ordenarlos i dotar-los d'estructura. Per exemple, imaginem-nos que una peHícula que narra una història d'amor,
d'allò més carrinclona, té per escenari el carrilet d'Olot en el seu trajecte. L:historiador agafa aquestes imatges i en fa un estudi dels mitjans de locomoció dels anys quaranta; o li serveix per documentar el medi natural i la seva evolució -i/o degradació- fins els nostres dies; o fer una anàlisi de
les iconografies del règim franquista que poden anar apareixent en el trajecte, per exemple el jou
i les fletxes de l'entrada de les poblacions; o un estudi de l'arquitectura popular i la seva estètica;
o una anàlisi etnogràfica, antropològica i social dels costums humans, laborals etc. de tal època.
Independentment de l'interès o no de la història que ens explica.
El cinema de pas estret -és el que més fàcilment pot caure en els arxius d'imatges públicsté sempre connotacions documentalistes, ja que la manca de mitjans d'aquests cineastes fa que
hagin d'usar el fons realista del medi natural o urbà. No disposen de massa possibilitats de
manipular-lo amb sofisticats trucatges com la construcció de grans decorats o maquetes que
habitualment fan servir les grans productores de cinema que ens recreen fastuoses ficcions; d'altra
banda, el maquillatge i el vestuari solen ser naturalistes. Per tant es tracta d'un material amb bastants possibilitats per a l'historiador, al marge de l'interès artrstico-cinematogràfic que pugui tenir
el film.
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Metodologia

Al
11 Fitxa tècnica
- litol
- Any de realització
- Localització geogràfica del rodatge
- Productor
-Autor
- Fotògraf
-Guionista
-Música
- Actors
-Gènere
-Argument
En el cinema de pas estret el productor, el director, el fotògraf i el guionista solen ser la mateixa
persona. Es tracta d'un cinema personal, d'autor, amb pretensions creatives i artístiques, sempre
que no es tracti de pastitxos o plagis de films comercials. Respecte a la música, hem de dir que
abans de l'any 1959, normalment, en el cinema de pas estret, no anava sincronitzada amb la
peHícula; en general, la sonorització es feia en directe durant la projecció, mitjançant dos plats
giradiscos sincronitzats i un micròfon per a la veu en off. la barreja i la locució es feien sobre
la marxa; d'altra banda, aquest era un dels atractius que donava vida a la projecció. Lògicament
s'empraven sempre els mateixos discos; cal deixar constància de la música i del text com si es
tractés de banda sincronitzada.
lli Descripció física del material
- Format
- Metratge
- Durada
- Estat de conservació
- Característiques del material: negatiu?, reversible?, copió?, còpia positiva?, Nombre de còpies?,
Telecine?
El format és l'amplada del ceHuloide; s'estandaritzen les següents mides: 17'5, 22, 9'§, 16,
8 i super-8.
El metratge és l'allargada de la cinta. No cal prendre el metre, les bobines ja l'assenyalen.
La durada es refereix al temps físic que dura la projecció. Respecte a l'estat de conservació,
cal mirar la bobina a contrallum i ja es pot apreciar els enllaços que ha sofert i l'estat de les perforacions. D'altra banda cal observar si està molt ratllada i les zones que han sofert les ratllades
- inici del rotlle, meitat, final, ... També si el ceHuloide s'ha ressecat, si s'ha esquerdat, si s'ha encongit
i si ha perdut el format original.
El negatiu s'identifica per la inversió de la llum.
El reversible es distingeix perquè els enllaços coincideixen amb els canvis plans; són enllaços de muntatge. Podria haver-hi excepcionalment un canvi de pla sense enllaços, que seria fruit
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d'un rodatge amb continuïtat. També poden haver-hi altres enllaços sense coincidir amb el canvi
de plans; es tracta de desafortunades tallades que s'han produït en la seva manipulació. Si comprovem que realment és material reversible, és aconsellable telecinar-lo, perquè es tracta d'una
còpia única que segurament ja es troba en mal estat, per la seva condició d'única i que ha hagut
de sofrir el càstig de la moviola en el muntatge i de totes les projeccions que s'hagin dut a terme.
El copió es podria confondre amb el reversible que d'entrada té característiques similars. És
un contacte tret del negatiu i es distingeix perquè conserva la numeració del negatiu arran de
perforació; és un plàstic més flexible, està farcit d'enllaços, sol estar molt ratllat; però la característica que més el defineix són les guixades i anotacions fruit del treball del muntatge i, finalment,
que no té banda sonora incorporada.
La còpia positiva és el resultat del positiu ja muntat. Cal saber el nombre de còpies que hi
ha, el seu estat, la seva localització i si hi ha telecine.
111/ Condicions amb què es produïren
-Professional -Artística -Documental - Anecdòtica.
-Qui ho encarregava -Per quina raó es realitzà.
-Mitjans
-Anècdotes de rodatge
En el cas que estudiem -Antoni Varés- no es tracta de cinema professional, i caldrà matisar si es tracta d'una creació artística, si és un documental, o si és una simple anècdota -en
el cas Varés ens trobem amb molts rotlles d'escenes familiars-.
Generalment, parteix d'iniciativa particular, el propi impuls artístic el condueix a realitzar el
film . A vegades motivat per la convocatòria d'un festival, o per l'ambient de l'agrupació fotogràfica o l'excursionista. Altres vegades és per encàrrec d'una entitat o algun altre afeccionat. En
altres ocasions té característiques professionals, quan es tracta de l'encàrrec d'una empresa que
li interessa un determinat reportatge.
És bo conèixer tant el material que usava -la cambra, l'òptica, el trípode, la moviola, el projector,
el tipus de negatiu, etc.-, com les anècdotes que acompanyaren el rodatge, les quals seran resultat
d'una investigació i/o entrevista.
IV/ Anàlisi dels valors pels quals és museat
-Forma d'entrada al museu o arxiu
-Difusió que ha tingut
-Premis
D'on ha sorgit l'interès per dipositar aquest material a l'arxiu?
Donació?, compra?, Cessió?
On fou exhibit; la seva repercussió. Retalls hemeroteca. Fotografies. Festivals en què ha participat i premis.
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V/ Aspectes legislatius
-Propietat dels drets d'autor
-Drets d'exhibició
-Localització de les còpies
VI/ Valors estètics i semàntics
-Estil i factura
-Estructura del film
-Significat -semàntic i estètic- (valors del film en la seva època, valors actuals)
L'anàlisi crítica pot seguir aquest esquema, sempre precedit de la sinopsi argumental. Cal
analitzar els aspectes connotatius que la solera dels anys li ha atorgat, com per exemple els valors
documentals que pugui generar; ídem de valors morals, estètics, etc.
VIl/ Estudiar les possibles aplicacions que pot tenir
-Còpies (nombre de còpies, formats?, vídeos,)
-Difusió que se li pot donar
-Publicacions
-Fotografies
Després d'haver completat aquest estudi es poden estudiar les seves possibles aplicacions.
Per exemple, si és digne de telecinar-ho, si s'han de fer sessions públiques, i si cal editar-ne un
dossier.
B/

L'esquema de l'apartat A ens serveix per analitzar les peHícules individualment. Si ens trobem amb un fons com el de l'Arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona -el Varés-, cal analitzar-lo
en el seu conjunt:
1/ Aspectes biogràfics que puguin iHustrar l'obra que estudiem. La seva escola, és a dir, la
seva formació cinematogràfica, les seves influències.
Fonts: hemeroteca, testimonis, correspondència, documents personals, fotografies, treballs
paraHels, ...
21 Contextualització amb els altres cinemes. En el cas Varés i en els casos en què, com ell,
es tracti de cinema de pas estret, anomenat en aquell temps amateur, ens resulta obligat
documentar-nos al C.E.C. (Centre Excursionista de Catalunya) de Barcelona com a referència obligada per obtenir el corresponent contrapunt. Tampoc està de més consultar els centres excursionistes o fotogràfics que l'autor freqüentés. En aquest cas el C.E.C. és de consulta obligada,
donat que era l'autèntica revàlida dels cineastes de pas estret, i, per tant, la font idònia per catalogar la matèria requerida. També és necessari contraposar-ho a altres cineastes locals.
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3/ L'evolució de la seva filmografia. La seva temàtica, establir grups temàtics i analitzar les
preferències de l'artista i els motius que l'han conduït a un o altre camf.

Annex
Història dels aparells de pas estret
Segons el coHeccionista i historiador Michelle Auer, els inicis del •Cinema no professional· es poden datar del
1923, mercès a la posada en marxa per part de KODAK de material reversible i inflamable. Però aquest cinema
també té la seva prehistòria; el mateix autor situa els seus inicis en la cronofotografia, concretament en el moment
en què és accessible als afeccionats. Aquest podria ser el punt de bifurcació, o millor dit, d'ampliació de fronteres
de l'art cinematogràfic, on s'obren les portes a un major nombre de cineastes i, per tant, s'enriqueixen les seves
possibilitats creatives.
El 29 de setembre de 1983 la revista científica La Nature publica un article sobre ceronofotografia amateur•. i així,
amb aquest document, queda constituïda l'existència de l'amateur en el camp cinematogràfic.
Georges Démeni usa peHícula reversible de 60 mm de llarg per a la cronofotografia, el 1896. L.:any següent, junt
amb Gaumond, publica articles sobre el tema -sempre sota la perspectiva amateur- a les revistes La Nature i PhotoRevue. Animen les imatges cronofotografiades mitjançant un fullejador mecànic anomenat Cinebiblioscope. Però no
projectaran les seves imatges fins la primavera de l'any següent -1898-, la qual cosa serà mèrit deL. Kamm, el
qual, mercès a un instrument de projecció basat en una placa de cristall circular giratòria, aconseguirà la síntesi de
les imatges preses. L.:aparell s'anomenarà Kammatographe.
L.:estiu del mateix any ja s'usa peHícula de 17'5 mm per a la projecció, i l'aparell s'anomena Birtac. Al trimestre
següent ja hi ha la temptativa de cinema de format redun. És mèrit de L. Reulos, encara que no presentarà la innovació a la Societat Francesa fins el 9 de novembre de 1900.
El1902, la casa W. Wardell produeix un aparell de cinema d'aquest format, però amb la innovació de la perforació
central; es comercialitza sota el nom de Vitak.
Les innovacions seguiran amb la intenció d'abaratir els preus i ampliar la competitivitat del mercat, per acaparar
una clientela més ampla. Apareixeran nous formats, el1912 Edison llança al mercat el format de 22 mm amb peHícula
de seguretat, l'aparell s'anomena Home Kinetoscope. La casa Pathé treu, aquest mateix any, el de 28 mm de llarg
amb material inflamable. Serà conegut a Europa sota el nom de Pathé KOK i a Amèrica, l'any següent, per Pathescope. El 1915 G. J. Bratley produeix l'aparell Duplex que utilitzarà peHfcula d'11 mm de llarg amb dues perforacions
circulars a cada costat. Reapareixeran nous models de fotografia circular i espiral.
L.:any 1917 fabriquen a Nova York peHícula de 17'5 mm que, si bé segueix essent flamable en el negatiu , és de
seguretat en el positiu.
El 1922 la casa Noêl Courvoisier de París proposa una cambra que pren una sèrie de petites fotografies en cercle
sobre placa fotogràfica de 9 x 12 cm, amb material reversible.
La base que possibilita l'existència del cine per a no professionals és la peHícula, que ha de reunir dues característiques: que sigui reversible, per abaratir el cost, i que sigui de seguretat per ser més manejable i estalviar així altres
costos, com locals expressos per al treball cinematogràfic -muntatge i projecció-. En tercer lloc la reducció del format, el qual ja s'ha fet palès des de 1898.
_
Des de 1914 la casa KODAK estava interessada en el cinema de pas estret, F. W. Sarnes parteix del principi de
dividir el format de 35 mm. Però l'avenç més transcendent és el que s'inicià amb la investigació de J. G. Capstaff:
es tracta de trobar el positiu directe, i parteix del principi de les plaques autocromes de Lumière. En obtenir resultats
positius crearen el format de 16 mm amb la finalitat que ningú utilitzés el de 35 mm inflamable partit per la meitat.
així asseguraven la venda del seu material sensible. La investigació es va alentir a causa de la I Guerra Mundial. El
1920, cambra, projector i peHícula estaven llestos, encara que no es van comercialitzar fins el 1923.
A. Vfctor treurà cambra i projector de 16 mm paraHelament a la KODAK. La Bell & Howell al final d'any o principi
del següent -1924. La Niezoldi & Kramer de Munich el1925. La Nizo el 1926. La KODAK des de l'abril de 1924,
la fabricà amb visor reflex i motor elèctric adaptable.
Charles Pathé ja havia intentat de popularitzar el cinema amb el seu projector KOK el 1912, però el seu format
de 28 mm i el material inflamable no solucionaven massa bé el problema econòmic. L.:any 1922 redueix el format a
9'5 mm amb perforació central; comercialitzarà el projector pel Nadal d'aquest any sota el nom de Pathé Baby, que

201

Metodologia per a la documentació de fons cinematogràfic als Arxius d'Imatge. L:experiència del fons Varés de l'Arxiu d 'Imatges de Girona

podia tirar 8'5 metres de peHicula. Surt amb un catàleg de prop de cent peHicules que anirà augmentant amb cin·
quanta títols nous per mes.
Després de l'èxit del projector, la casa Pathé s'anima a llançar la cambra, la qual cosa serà una realitat pocs mesos
més tard. L'enorme difusió d 'aquests aparells ve constatada per les nombroses millores de les quals contínuament
es va beneficiant. Obrirà un ampli ventall d'objectes de consum entorn del cinema familiar o cercles més petits; així
mateix esdevindrà una escola de cineastes desvinculats del cinema familiar: molts joves podran iniciar les seves
vaciHacions amb uns pressupostos assequibles.
La seva d ifusió per Europa fou immensa, però no fou així als Estats Units, on la prioritat de la KODAK mai no
fou desbancada.
L'any 19321a casa KODAK treu al mercat el format de 8 mm per competir amb la Pathé Baby. Malgrat tot no ofereix
més qualitat, preu per preu, que el seu oponent de 9'5 mm; per això. KODAK competeix amb el seu nou film pancro·
màlic de gra fi, el qual li dóna més marge comercial. La resta de batalles entre ambdues firmes es desenvoluparan
entre els seus accessoris i el seu major atractiu comercial.
El maig de 196511ança un nou format: el Super-8. De la mateixa manera que el1932, és comercialitzat juntament
amb l'aparell. El film, Kodachrome 11, es presenta mitjançant uns cartutxos molt manejables, amb la possibilitat de
canviar-los sense necessitat de ser un expert, cosa que d 'altra banda es pot dur a terme a plena llum del dia. El nou
llançament no supera la qualitat del 9'5 mm; en contrapartida es llancen films d 'alta sensibilitat.

Resum cronològic de l'aparició dels formats
1898
1902
1912
1912
1915
1917
1923
1923
1924
1932
1965

Format de 17'5 mm per a projecció BIRTAC
Format de 17'5 mm per a cambra, perforació central, VIRTAC
22 mm Edison, amb còpia de seguretat per a projecció.
28 mm Pathé KOK
11 mm, perforació circular lateral.
17'5 Nova York, amb còpia de seguretat
16 mm reversible KODAK
9'5 mm per a projecció, seguretat, Pathé Baby, perforació central
9'5 mm per a cambra, seguretat, Pathé Baby.
8 mm, KODAK
Super-8, KODAK
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